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মঙ্গল প্রার্থন1। 
হে জ্যোতিংম্বন্ধপ পরমেশ্বর ! আপনাকে বারংবার প্রণামকরত$, 

আপনারই কৃপা-প্রার্থী হইয়া, আপনার দ্বারে উপস্থিত। আপনি 
দয়! করিয় প্রার্থনা করিবার উপযুক্ত শক্তি গদান করুন, 

যাহাতে আপনার প্রদত্ত প্রার্থনা, আপনার চরণে উপস্থিত করিতে 

পারি। মাতা-পিতা ! আপনাকে ভালবাসিলে জগতের হিত ও 

আনন । কিন্ত সে ভালবাসার ভাগার আপনি । আপনার 

অতিরিক্ত কোথায় কি পাইব, যাহা, আপনার নিকট করিয়া! ভাল- 

বাসা চরিতার্থ হইবে ? অথবা হে আত্ম! তোমায় কেমন করিয়! 

ভালবাসিব? কিংবা কেই বা না, তোমাকে ভালবাসে । 

তোমাকে ভাল ন। বাণিলে, "ভালবাসার পাত্র ও প্রেমিক কোথায় 

ঈাড়াইয় থাকিবে? হে আত্ম। ! তুমি একমাত্র আছ। তুমি আছ 

বলিয়াই সকলে আছি ও থাকিব। তুমি দর্শন, দ্র ও দৃশা, 

তথাপি তোমাকে স্লেথিবার জন্ত,লোকে লালায়িত, এবং তোমারই 

বিরহে কাতর । হে আত্মা, তোমাকে দেখিয়াও দেখি ন।, শুনিয়াও 

শুনি না পাইয়াও পাই না, ভালবাপিতে ইচ্ছ! করিলেও ভাল-, 
বাসিতে পারি না এবং ভালবাঁসিলেই,অপরকেই ভালবাসিয়া। থাকি, 

তথাপি, কেন তোমাকে পরিত্যাগ করিতে অসমর্থ ? জীবনে কেন 

তোমাকেই অভাব বোধ হয» ? মরণে কেনই বা তোমার আশ্রয়ের 

অভিলাষী? জগতে কত বন্ধুবান্ধব, কত এ্র্র্যা, কত নুখাস্বাদ, 

কত মাধুর্য, তথাপি, কে ইহাদ্দিগকে চক্ষের আড়াল করাইয়া, 
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'তোার অভাব আগাইয়া রাখে ৪. .কেমই বা! হতাশ হৃদয়, শু 
আকাশের দিকে চাকিযা, আশা বারি সংগ্রহের চেষ্টা পায়? এ 

সকলই তোমার অনির্বচনীর মহাশক্তির পরিচয় এবং তুমি 
ভালবাস 'বলিয়াই, আমরা তোমাকে ভালবাপগিবার বিষয়ে, সম্পূর্ণ 

বিরত থাকিতে অক্ষম । তুমি আম।দের বলিয়াই, আমর! তোমার 
ন1 হইয়! সুখী, হইতে পারি না। তাই তোমাকে ভূঙ্গিবার চেষ্ট! 
করিলেও, ভূলিতে অসমর্থ । তোমাকে নিশ্রয়োজন ভাবিতে 

'গিয়াঃ প্রয়োজনের মুলে আনিয়া ফেপি। তোমাকে নান্তি ভাবিবার 

চেষ্টায় একমাত্র অন্ডিত্ব বলিয়! বুঝিয়া লুই ৷ হে তপন! তোমার 

ভাঁপই সর্বপ্রকার আন্বাদ। এজন্য, ভিন [ভন্ন আস্বাদের মধ্যে, 

তোমাকেই উ*কি পাড়িতে দেখি। তুমিই ভাবময় বলিয়া 

সর্ধভাবই তোমাকে ভাবন| করিতে 'বলে। হে আতা! কি 

ইচ্ছায়, কি অনিচ্ছায়, তোমাকেই ভালবাসি । চাই বুঝ জার 
না বুঝি, চাই তোমাকেই । তোমাকে আপনার মনে করিলে ও 

আপন, আর পর মনে করিলেও আপন হইয়াই আছ। তুমি 

ত্যাগ গ্রহণের বাহিরে থাকিয়া, আপন হুইতেও আপনার। এবং 

সকলকেই গ্রহণ করিয়!, সকলেরই গ্রথণীয়রূপে বিরাজমান। হে 

আত্ম, তোমাকে কখন মাত, কখন পিতা, কখন গুরু, আর 
কখন বন্ধু, বান্ধব, প্রিয়জন বলি। যখন যাহা বলি, তখন তুমি 

আমাদের নিকট গাহাই সাজিয়! থাঁক। হাতে গড়৷ পুতুলের 
মতন, তুমিও যেমন আমাদিগকে সাঞ্জাইয়াছ, আমরাও তোমাকে 

সেই সেই ভাবে হৃদয়ে আকিয়। রাখিয়াছি। হে আত্মা! তুমিও 
যেমন আমাদের ছাড়িয়। একাকী থাকিতে অসমর্থ, তেমনি আম- 
স্বঃও তোমাকে ছাড়িলে, আর থাকি ন|। তুমি যেমন আমাদের, 
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জন্য, আঁমর!ও তোমারই জন্য ।ঞহে আত্মা! যখন তোমার মজে 
এত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ* তবে কেন তুমি লুর্কাইক্স। প্লাক । হে লীলাময় 
তোমার,লীল1,অদ্ভূত, তোমার রূপ,মায়াময়। * তোমায় কিরণে 
চিনিব ? যাহার নির্দেশ নান্তি, তাহারই লাভের প্রয়াস !'ইহাই তত 
অতি অদ্ভুত। তুমি আছ বলিম্নাই সকলেরই শোভা, এবং তোমা. 

তেই সর্ব শোভ| বিবর্জিত হইয়া মায়ার পরিহার হয়। তুমি আছ 
বলিয়াই সকলই সম্ভব। তোমাকে বার বার প্রপাম ৪ নমস্কার । 

মাতাপিত পাছে তোমার শ্েহ দয়। দেখিতে পাইলে, সন্থ 

করিতে অক্ষম হই, পাছে তোমার প্রদত্ত বিষয়-বৈভব সুখের ছায়া 

মাত্র বোধে, প্রাতাখ্যান 'করি, পাছে, আপনাদের ভূলিয়। গিয়া, 

তোমাতেই মজিয়। যাই, পাছে তোমার বিচিত্র জগৎ-সংসারে 

আগুন লাগে, তাই কি তুনি আড়ালে থাকিয়া ভালবাম, মুখন 

পরিয়া কোলে লও, অন্ধকারে বসিয়। আহার দাও? হে মাতা" 
পিতা! এ ব্যবহার কি চিরকালই থাকিবে। আর কত কাল জীব 

পিভৃম।তৃহীন সস্তানের ন্তাঁয় অবিচারে ইচ্ছামত, পিতামাতা ভাবিয়! 

ন্নেহ-লালসায় লাঞ্চিত ও হতাশ্বাস হইয়!, কাদিয়া তোমার পবিজ্র 

* ভাবের কলঙ্ক রটাইন্জে? হে মাতাপিতা ! তুমিই যখন একমাত্র 

আমাদের মাতাঁপিতা, তখন আমাদের নিকট প্রকাশ থাকিলে 

তোমারঞ্ষতি কি? তোমার কোন্ শক্তির অভাব আছে, যাহার 

জন্য, তোমাকে লুকাইয়! ধীকিতে হইবে? তুমি ইচ্ছ। করিলে 
জীবের সকল বামনাই পূরণ করিতে পার, তাহাতেও তোমার 

ক্ষতি বৃদ্ধি নাই, এবং না করিলেই বা! কে তোমায় বাধ্য করিতে 

সক্ষম? অথবা তোমার যে সর্বশক্তিরূপ বিষয়, তাহা কাহার অন্ত 

পুঁজি করিয়। রাখিবেন। তাই বলি মশতাপিত! ! তোমার সম্পত্তি, 



তোমারই সম্তানগণের ভোগা হউক । তুমি মুক্ত হস্তে, তোমার 

সম্তানগণকে সর্বশগক্রর ভাগার খুপিয়। দাও। সকলেই 
আপন আপন রুচি অন্থসারে, ভোগ করিয়াও তোমার* পবিত্র 
আম্বাদের “চির অধিকারী থাকুক। মাতাপিতা ! জীব যে দরিপ্রের 

সন্তান নহে, তাহারা যে সর্বশক্তিমান আনন্দময় রাজরাজেশ্বর 
রাজরাজেশ্বরীর সন্তান, ইহ! জ্ঞাত হইয়া, তাহাদের দরিদ্রতা ভাৰ 

দুর হউক। তোমার স্নেহ আন্বাদ, তুচ্ছ আসক্তিকে চক্ষে 

আড়াল করুক। ভে মাতাপিতা! লেকে পবিত্র হইবার কথা 

বলে; কিন্ত আগে পবিভ্র হইয়া, পরে তোমার কোলে উঠিতে হইলে, 
আমরা কোন কালেই পৰি হইয়া কোলে উঠির্তে পাইব না । 

কারণ তুমি যেমন পবিভ্রমন্নঃ আমরাও তেমনি অপবিত্রতার 

মুত্তি। তুমি কোলে লইলেই আমাদের সমস্ত অপবিত্রত৷ ঘুচিয়া 
যাইবে, নচেৎ পবিত্রতা অসস্তব। 

হে আত্ম! ! তুমি যদি শুধু প্রিয় ,হইতে, তাহ! হইলে, কেহই 
তোমাকে চাহিত ন।। তুমি অপ্রিয়ও বটে। সেইজন্য তোমার 

মিষ্ট আন্বর্দের আক।জ্ষা রাখি বলিয়াই তোমাকে চাহি । তোমার 

বহু ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশে, তুমিই ত্নপ্রকাশ, সেইজন্তই 

তোমার নিকট একভাবের প্রকাশই, প্রার্থনীয়। হে মাঁতাপিত। ! 

তোমাতে ন্গেহ দয়া যেমন দেবি, সেইরূপ তোমাতেই, মহাক্লালেরও 
আস্বাদ রহিয়াছে,তাই তোমাকে মনেরুমত করিয়া) দেখিবার জন্তু, 

দেখিতে ইচ্ছ। । মাতাপিত।। তুষি যাহা আছ, তোমার রূপ, গুণ 

শক্তি ভাব অন্ষু্ন রাখিয়া, তোমাকে চাহতে পার না, সেইজন্ত 

তোম্ীকে পাই না। হে মাতাপিতা ! সকলেই তোমাকে আনন্দ- 

ময় বলে, তবে কেন নিরানন্দই প্রকাশমান ? ম'তাপিত। ! তুমি 
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একমাত্র আছ, ইহ! স'তা। তোমাকেই সকলে শুনেন, তোমাকেই - 

সকলে দেখেন্ন, তোমার আব্বীদই সকলে লন, কেননা তুমি ভিন্ন 
পর কেহ নাই। কিন্তু তোমার ব্যক্তিভাবের আস্বাদ জগতে 

অপ্রাপ্ত রহিয়াছে । বরং তোমার এক বাক্তিত্বের পরিবর্তে, বন 
ভিন্ন তিন্ন ব্যক্তিত্বেরই আম্বদদ স্থলত | কাজেই জীব মহাসমুদ্রের 

তরঙ্গে পড়িয়। হাবুডুবু খাইতেছে। তাই তোমাকে না দেখিয়।, 
অপরকেই দেখি, আাবার অপর দেখিয়! ভয় পাইয়। তোমার 

অন্বেষণ প্রবৃন্ত হই । হে আত্মা! তুমি দয়! করিয়া আমাদের 

মধ্যে, পূর্ণরূপ আনন্মভাৰে প্রকাশ হণ, তুমি নিজগুণে আমাদের" 
জানবুদ্ধিকে তোমার প্রকাশের সহিত এক করিয়া প্রকাশ থাক, 

তাহ! হইলেই আমর তোমাকে আনন্দরূপে পাইয়া, তোমার ভাল- 

প্বাসায় গলিক্! যাইব । নচেৎ আমাদের ভালবাসা, একের ত্যাগ, 
অপরকে গ্রহণ করিয়াই স্কিত।, আমাদের জ্ঞান, অন্ধকারের বন্ধু, 

আমাদের আনন্দ হঃখের সঙ্গী । তাই বলি, হে আত্মা! তোমার 

কৃপা ব্যতীত, আমাদের শান্তির উপার নাই। তুমি আর, তোমা- 

হীন তুমি ভাবে, লুক্সইয়! থাকিও না। তোমার পূর্ণ মুত্তি আম!- 

দিগকে গ্রাম করিয়া, চির আনন্দরূপে প্রকাশ থাকুক। তোমার 

স্থল, সুঙ্ষ্ট। কারণ ও সর্বাতীত, এবং কি ভিন্ন, কি অভিন্ন বক্তি 

রূপ, গুণ, শক্তি ভাব আঁনন্দরসে ভবিয়া থাকুক, তাহা। হইলে 
আমর! জীবমাজ্রই, তোমার হইয়া, তোমার সুখে, তোমার ভাবে, 

গলিয়া আননারূপেই বর্তমান থাকিবে। হে মাতাপিত। 

আপনিই ষখন সকলের মুল ও সর্বরূপ, তখন আপনার” সর্ব 
বস্থাই আননানদ্ধ হইলে তবেই আনন্দের আশা, নচেৎ মান্ন্দ 

হুলত। 
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আত্ম, তুমি বনুরুপী: বটে, তবে তোমায় অপরিবর্তশী্প কে 
বলি? বাস্তবিকই কি তোমার রূপের কোন ঠিকানা, নাই? 
নিশ্চয়ই মাছে । নচেৎ গোকে তোমাকে কি করিয়! লাভ 

করিবে? অথব! তুমি বহুরূপী, তাহাই বা জ্ঞানে কেমন করিয়া 
আঙগিল। হেআত্মা! ব্ূপই ত, তোমাকে চিনিতে দেয় না। 

রাপই ত, তোমাকে চঞ্চল দেখাইয়1, আমাদ্িগকেও চঞ্চল করিয়া 

বাখিয়াছে। রূপই ত মজাইবার প্রধান কারণ। এঠ আবরণ' 

উঠাষয়া, ই রূপে, যর্দ তোমাকে একবার পাই, তাহা হইলে 

তুমি আর কোথায় লুকাইবে,। তুমি যে ব্যক্তি, 'তাহ। চিরস্থির 

অপবিবর্তনীয়। তোমাকে পাইলেই তোমার সমস্ত পাইব। 

কেন না তোম! ছাড়, তোমার আর কি অপর আছে, যাহা 

তোমাকে প্রাপু হইবার পর অবশিষ্ট থাকিবে। হে আত্ম! এই 

'ষে তুমি, এ তোমাকে না চিনিবার কারণ, তুমি ব্যক্তিকেই ধরিতে 

অক্ষম। 

আমাদের ধরাবাধা, সকলই ইন্জিয়ের তাব। আমর! মন” 

বুদ্ধি দিযাও, ভাল করিয়৷ কিছুই ধরিতে প্রারি না। তোমার 

ব্যক্তিত্বকে কেমন করিয়া ধরিব। তাই তোমাকে ন! দেখিয়া, 

পর সকল দেখি। তংহ্ তুমি ছাড়া,মার সব প্রাপ্তবা বলি বুঝি- 

তেছে। হায় যেমন হাতী দিয়াই হাতী ধর! যায়, সেইরূপ বাক্তিত 

দ্বারাই তুমি ব্যক্তি, বাক্ত হও । যেমন অচেতন পদার্থাদি, জীব 

জন্ত আছে কি নাই এ ভাবও ভাবিতে পারে না, সেই রূপ যে, 

নিজ খাক্তিত্ব না! বুঝে, অথব। আপনার দ্বারা, আপনাকে না ধরতে 
টায়, সে কখন আপনাকে দেখিতে পায় ন। |. 

'ছে.আংয্মা! তুমে যেমন তোমার, সেইরূপ তুমিই  সামাদের" 
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সর্বস্থ। খাহা। প্টইব ঝ ন! পাইব, তাহাও তোমারই নিকট 
হইতে । ,তবে, কার কাছে তোমাকে পাইবার অন্ত তিক্ষ। করি 
ভিক্ষা! করিতেই ব1 কে শিখাইবে ? ছে মাতাশিতা আত্ম! গুরে!! 

আপনি মিগুণে সর্বতোতাবে আনন্দরূপে প্রকাশ হইয়া, সর্ব 

ব্ক্তিতে এক অবিচ্ছিন্ন আননা প্র তষ্ঠ। করুন। তাহাহতে। 

আমর! ইন্ছিয় সধালনের ন্যায়, ব্যক্তিভাবের দ্বারা, আপনার ব্যক্তি 

ভাবের দর্শন পাইয়!, কৃতার্থ 5ই। ৫ মাতাপিত। অত্ম। ! তু্গি 

একবার মুন তুলিয়৷ চাহ। তাহ। তইলে, আমরা আর কিছুই 
চাছিব না। তুষ্গি, সেই কথাটী বলিয়া যাও, যে কথ গুনিলে 

আমর! বোবা হইয়! পড়ি । তুমি একবার €োমাতেই ঘুম পাড়া, 
তাহ! হইলে আর কখন ঘুমাইব'র জনা কা'দব না। ভূ'ম, তোমার 

বৃধিনে বাধিয়। রাখ, তাহ্। হইলে, আম।দের সর্ব বঞ্ধন থুচিয়! 
যাইবে। 

হে জ্যোতিংস্বরূপ মাতাপিতা! তুমি কি যথার্থই আমাদের 
মাবাপ! অথব| পাতান মাতাপিত। ! যদ্দি যথার্থমা বাপহও 

আর তোমাতেই সর্ব শক্তি, সত্য সত্যই থাকে, তাহ! হইলে 

তোমার কৃপায়, মুহূর্তে, সর্ব জীবের মঙ্গল আশা, না করিব কেন 

জীবশরীরে৪ যে মাতৃন্নেহ, আপন সন্তান রক্ষার জন্ত, অগ্মিতে 

প্ররেশ করিতে কিছুমাত্র দ্বিধ*বোধ করে না। যে মাতৃভার, মরণ 

কালেও সন্তানকে বুক হইতে নামাইতে নারাজ, যে মাতৃভাব, মৃত 

পুত্রকেও জীবিত বলিয়! দেখে, যে মাতৃভাব,সস্তানের জন্ত, আপনার 
সর্ব সখ অকাতরে জলাঞ্জলি দিয়! থাকে, বদি তুমি আমাদের লেই 
মাণ্হও, তাহ। হইলে কেন জগৎ স্থির পরমানন্দে, আনন্দ রূপে ন। 

ভাবে ।-ছে মাতাপিত। | এ কথ! সত্য, যে,মামরা মুখে তোমাকে: 



মাতাপিত। বলিলেও, মাতাপিতার ষথার্থ“তাব, অন্তরে রাখি ন1। 

সর্ব্ব শক্তিযুক্ত বাল বটে, কিন্তু কোন শক্তি তোমাব্র আচ্ছে বণিল্না, 

নিশ্চিতরূপে ধারণায় নাই । কিন্ত ইহাতে বর্দি দোষ হয়, তাহ 

কাহার ? তুর্মি ষে, এক ব্যক্তি আছ, অথবা তুমি সর্বশক্তির মালিক, 

ইহ! যদি, তুমি নিজে, আমাদের ন! দেখাও, তাহা! হইলে, আমরা 

কেমন করিয়। দেখিব বা জানিব? হে মাতাপিতা ! দোষ যাহার 

হউক, কিস্ত,আমাদ্বের কণ্ঠের সীমা! নাই। দোষগুণের প্রতি, 

লক্ষ্য ত্যাগ করিয়া, এখন আমাদের প্রতি, তুমি দয়! করিয়! উদ্ধার 

কর বা শান্তি দাও। নচেৎ আমাদের অন্ত কৌন উপায় নাই। 

হে মাতাপিত| ! ব্যক্তিগত কোন কোন প্রার্থনা পুর্ণ করিলে, 

একের প্রতি দয়া, অপরের প্রতি অত্যাচার সম্ভব। কিন্তু ষে 

প্রার্থনা, জীৰ মাত্রেরই শান্তির জন্য, তাহাও যদি তোমার প্রসার্দের 
উপযুক্ত ন! হয়, ব! সচরাচর দেখ! যায় ন। বলিয়া, উহা, প্রত্যাথ্টীত 

হইলে, প্রার্থনার প্রয়োজন আছে কিনা, তাহাতেই সন্দেহ । অথব! 

তোমার যে দয়! ন্নেহের কণ! মাত্র লাভ করিয়!, মহাত্মা গণ জীবের 

£থে কাতর, সেই তুমি যাঁদ পাষাণ হইযু! থাক, তাহ হইলে 

তোমার অস্তিত্ব অলীকার, অজ্ঞানজনিত ভয় ভিন্ন, লোকে আর 

কিমনে করিতে পারে? হে মাতাপিত1 ! তুমি যা! জীবের 

সাধ্যে রাখিয়াছ, উহ! পাইবার জন্ঠ, তোমার নিকট প্রার্থনা 

না করিলেও চলিতেছে । কিন্তু, যাহা, জীবের সাধ্যাতীত, তাহ! 

কোথায় পাইবে? জীব বু চেষ্টা করিলে, কতক অংশে, শরীর 
পৰিত্র রাখিতে পারে বটে, কিন্ত একবিন্দু বিষ, মুহূর্তে জীবননাশে 

রসর্থঘ। সুদৃঢ় অট্রালিকাও ভূমিকম্পে সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে। 

ভুগের নি আর ভঙ্গ হইল না,ইহাও ঘট! সম্ভব. এমত অবস্থার 
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আপনার কপ! ভিন্ন, আমাদের কোন্ উপায় আছে, যাহ! আপনার 

ইচ্ছাকে অতিক্রম করিয়াও আমরা করিতে পাঁরি। হে মাতা- 
পিতা! জগতের ঠখ কি তোমার চক্ষের আড়ালে রহিয়াছে | তবে 
কেন জগৎ, সর্বমঙ্গল লাভে বঞ্চিত। | 

হে মাতাপিতা! যণ্ধি বাস্তবিক তুমি জীবের মাঁতাপিতা ও 

সর্বশক্তিমান হও, তাহা হলে অবশ্তই আমরা তোমার, 
কপালাঁভের অধিকারী । তুম কোন না কোন একদিন, এই 

যন্ত্রণ!ময় জগতে, ছুঃখের মুছু গন্ধ মাত্র রাখিয়া, সর্বস্থথের আগার 

করিয়া দিবে। প্রকদিন নিশ্চয়ই তোমার মত মাতাপিতার 

স্নেহ, দয়ার আম্মা, জীবমাত্রই ভোগ করিয়া! পরমানন্দে থাকিবে। 

সেদিন যে কবে আসিবে, তাহ! তুমিই জান। কিন্তু উপস্থিত 

জক্চতে, এখন অস্ততঃ ইহাই করুন, ধেন জীব অন্ততঃ, মৃত্যুকালেও 

তোমাকে ধন্তবাদ দিয়! তোমার মাতৃপিতৃভাবের আস্বাদের 

সহিত, তোমারই কোলে উঠিতে পারে। ইহাই আমার বিশেষ 

প্রার্থনা । জীবকে এইরূপ দক লাভের উপযুক্ত করিবার জন্য, 

যাহ! প্রয়োজন, তাহা! আপনি গড়িয়া লউন। হে মাতাপিত।! 

ভুমি শরীর মনের সহিত প্রাথনা-প্রবৃত্তি দিরাছেন বলিয়াই, 

তোমার নিকট প্রার্থন। উপস্থিত। হে মহান, তোমার দয়া জীব 

হৃদয়ে প্রত্যক্ষ হউক | তোমঞর শ্েহ, জীবের কুটীলতা) ভিংসা, 

দেব, পক্ষপাত্তকে কপু:রের ন্যায় অদৃস্ত করুক। তুমিই সকলের 

মধ্যে এক ও অনস্তরূপে সর্ব ভোগাভোগ করিয়াও মুক্ত প্লাক । 

তোমার. আনন্দমুর্ত যেন, কোনকালে কোন অবস্থায়, কেন 

বাত্িতে ম্লান না হয়। তোমাকেই বারংবার পৃঠকপে প্রণাম 
নমস্কার 'দগুবৎ করি। তুমি যে চিণকাণই সকলের প্রি, সে 
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পরিচয় অহরহ সর্ধপমক্ষে প্রত্যক্ষ হউক । আমর! যেন, তোমা 

ছাড়া অপর নী দেখি। তোমাতেই, সত্য আন্বাদের সহিত, 
ভালবাসিয়, ভালবাসাকে চরিতার্থ করিতে সক্ষমহই। জীবকুল, 

তোমাতে মাতাপিতার আস্বাদ লাভ করিয়! তোমাকে লইয়] 
আনন্দ করুক এবং তুমি জীবকুলকে মস্তানের ন্যায় স্েহ করিয়! 

চির আনন্দরূপে প্রকাশ থাক। হে আত্মা! তোমারই আত্ম।র 

সহিত, তোমারই সর্বভাবাভাবক তোমাতেই নিবেদন করিয়া! 

বারংবার প্রণাম নমস্কার করি। আপনি প্রসন্ন হুইয়৷ মকলকে 

প্রশ্ন ও আনন্দময় করুন। পু ূ 

ও শাস্তিঃ ও শাস্তি গু শান্তি । 



.. পাটানি 

০৮০১৯ 3215510৭187) 
7২ 

সত 

দ্বিতীয় খণ্ড । 

আত্ম, পরমাত্বা ও জীবাত্বা | 
যাহ আম তাহারই আর একটি নাম আত্মা । যাহ! আমর 

অঁপেক্ষ! শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ আমারই সর্ব শ্রেষ্ঠ অবস্থা! তাহার নাম 

পরমাআ্সাী এবং আমার আপন ভাবকে, যখন বহুর অন্তর্গত ধায়! 
অপর হইতে ভিন্ন অথচ কতক বিষয়ে অপরের সহিত অভিন্নতা 

বোধ করি, এই অবস্থার আমি জীবাতআ্ম! নামে অভিহিত ছই। 

কারের জন্ত অস্থ! এ8ং অবস্থাই ভেদভাঁব প্রকাশ রাখে। 'এই 

ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা--ভাবে ভিন্ন হইলেও বস্তুতঃ এক। এই এক 

ভাবকে অবস্থা! ধরিলে, ও যাহার এই এক, ছুই, তিন ও চারি 

অৰন্থ1, ত'নই সর্বাবস্থার অতীত যাহা, তাহাই । এই ঘৎ তৎকে 

খ্যবহারে আনিতে হইলেই, পূর্বোক্ত কোন না কোন অবস্থার 

মধো ফোঁলতে হইবে, নচেৎ ব্যবহার অসম্ভব। উপাসনা একটি 

ব্যবহার। অবস্থাতীতের মধ্যে বা সহিত কোন ব্যবহার নাঁই। 
জতএব অব্যক্ত অনির্দেপ্ত যৎ ৩ৎঞর উপাসনা-_ব্যক্ত নির্দিষ্ট 
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কোন না কোন দৃশ্ত অবস্থারই উপাসন! হওরা গ্রয়োজন। নচেৎ 
উপাঁসনা--শব গণ্ভীর মধ্যেই পাড়য়! থারঁকবে। বাবহার বা 

উপাসনার জন্ঠই সর্বপ্রকার বিচারের আবশ্বক। নূচেৎয বিচার 
ব! ব্যবহার, উপাসনার প্রবুত্তিকে উদ্দীপন ন। করে, তাহ! অবিচার 

বা জীবনের অপব্যবহার নামেই পরিচিত হইবার যোগ্য । রূপ, 

গুণ, শক্তি ও ভাব ব্যতীত অবস্থ! বা নামকরণ নাই। নাম ও 

অবস্থ|! সীমাকেই নির্দেশ করে। নিদিষ্ট পদার্থ রূপ, গুণ, শক্ত-_ 

ভাবে ক্ষুদ্র বলিয় প্রত্যক্ষ হইলেও বস্ততঃ বুহৎ হইতে ভিন্ন ব। ক্ষু্র 

নহে, বৃহৎকেই ব্যবহারে আনিবার জন্ত ক্ষুদ্রতারূপ অবস্থা কণ্পনা বা 

জীবকতৃক নাম নির্দেশ। *নির্দেশ ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে বাবহার 

অসম্ভব বলিয়াই আনির্দেষ্তকে নির্দেশ করিতে হয়। কিন্তু যে 

নিত্য বস্ত সর্বকালে রহিয়াছেন, তাঁহাকে নির্দেশ করিলেও তিনি 

যাহা তাহাই আর অনির্দেশ্ত বলিলেও তিনি যাহ! আছেন, 
তাহাই আছেন ও থাকিবেনণ। উভয়ের মধ্যে প্রভেদ এই-- 

কেবল মা নিদিষ্ট বাঁলয়! ব্যবহার করিলে ভ্রমের উৎপত্তি ঝ 

জ্ঞানের প্রতিবন্ধক এবং অনর্গেশ্ত ভাবিয়া ব্যবহার ত্যাগ করিণে 

বন্তর আস্বাদে বঞ্চিত হুইতে হয় একঞ্ষারণ সাধনার গন্' 

অমির্দেস্তই প্রত্যেক নিদিষ্ট ভাবে প্রত্যক্ষ রহিয়াছেন, এইক্ধপ 
ধারণ! রাখিয়! যে ভাবে তিনি যে আত্বাদরূপে বর্তমান, সেই 

তাবকে আশ্রয় করিয়া, সেই আম্ব।দ গ্রহণ করাই জ্ঞানের পরিচয় । 

অগ্তথ!:অজ্ঞ।নই বুদ্ধ পার। 

একই বৃহৎ--জগৎ ও জীবরূপে প্রকাশমান। যাহা জীবে 
আছে, তাহাই জগতে এবং যাহ! জগতে নাই, তাহা! জীবে প্রকাশ 

থাক! অপস্তব। কারণ জগতই জীবের সর্বরাপ, গুণ, শক্তি বা 
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অবস্থার ভাঁগার। জীব সমস্তই জগৎ হইতে গ্রহণ করিয়।, লীলা 

অবসানে জগতেই ক্বাবিকা দেন। অপর দিকে জ্লীবে যাঁহ! প্রকাশ 

নাই, তান্থা জীরের পক্ষে কল্পন। অসম্ভব। বস্তর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ! 
বুঝিতে হইলে, জীবেরই ভিন্ন ভিন্ন অবস্থ!র সহিত মিলাইঝ৷ বুঝ। 
আবশ্তক । * 

জাগ্রৎ, স্বপ্ন, সুষুখ্ডি জন্ম ও মরণকে অবস্থ। ধরিলে, জীবের 

গাচটি অবস্থ! হয় এবং অনির্দেষ্ত অখণ্ড হইতে নির্দিষ্ট খণ্ড 

ভাবে প্রকাশ হইবার যে শক্তি ব অবস্থা উহাও জীবেরই অবস্থা । 

একারণ জীবভাবকে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে বিভক্ত করিলে ছয়টি 

পধান প্রধান অবস্থা ধরা যাইতে প্লারে। কিন্ত যেমন এই 
ছয় ভাগে জীব ভাবকে পুথক্ পৃথক করিলেও, জীব পৃথক্ পৃথক্ 

ছয়টি হয় না, অথব1 উহার কোন একটি অবস্থ/র দারা জীণ 

সাঁমাবিশিষ্ট নহেন, সেইরূপ ব্রঙ্ধে ভির ভিন্ন ভাব গ্রকাঁশ হইলেও 
কোন প্রকাখেই ব্রহ্ম কুত্র বাব ভিন্ন ভিন্ন ব্রহ্মহন না। যেমন 

জীবের এক অবস্থার মধ্যে অন্তান্ত অবস্থাও অনির্দেশ্ত ভাবে 

থাকে, সেইরূপ ব্রদ্ষের এক ভাবের প্রকাশে অন্ঠান্ত তাবও 
'ওতপ্রোত রহিয়াছে ৪ যেমন জীবের এক অবস্থার কার্ধ্য অন্ত 

অবস্থায় পূর্ণমাত্রায় সম্পন্ন হয় না, সেইরূপ ব্রচ্গেরও এক 
অবস্থার স্যাবহার অপর অবস্থ।য় অপ্রাঞ্তি থাকে। 

* জীবের জন্ম অবস্থার আ্াদ-__সুখ চেষ্টা, গ্রকাশ--জড়ভাবাপন্ন 
জল ও উষ্ণত| | জাগ্রং_স্থুল হুম ইন্ত্রিয়ের সহিত সুখ ছুঃখ 
আস্বাদমর় ভোগাবস্থা, চেষ্ট।-_আপ্ প্রকাশ বা চেতনভাব* বিশিই 

অহঙ্করররূপ। শ্বপ্প--হুক্মা ইন্দ্রিয়ের সহিত ভাবের মান্বাদ ভৌগ।- 

স্থা, ছুঃখনিবাঁরণে গ্রবৃতি,সবনর চেতনাভাবাঁপন মলিন 'প্রকাশা- 
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বস্থা। ন্বযুণ্তি--কষ্টের বিরাম আন্বাদ। নির্বিকার আনন্দ 
ভোগের চেষ্টা, প্রকাশ--অহং মাত্রে বর্তমান । * মৃত্যু _ সর্বভাবের 
অবসানরূপ নিবৃত্তির আস্বাদ। চেগ্টা--শান্তি। 'প্রকাশ-- 

অনির্দেষ্ঠ বর্ণনাতীত যৎ তৎ। 

জগরতেও এই সকল ভাব প্ররত্যক্ষ। স্থুলতন্বের কোন এক 
ভাব হইতে অপর ভাব প্রকাঁশের পূর্বে জলময় তেজের "প্রয়োজন! 
ইহাই জন্ম ভাব! 

পৃথক ভাববিশিষ্ট নামরূপ অবস্থাই জাগ্রৎ অবস্থা । এই 

অবস্থাই অপরের নিকট প্রকাশ থাকিবার জন্য অহংরূপ। স্থলের 
সহিত মিশিত হুইয়!,স্প্মভবে প্রকাঁশ গাঁকিবার মুর্তি--অগ্রিভাব। 

বৃহৎ জগৎ ব্যাপারে দিব্সরূপ। ক্ষুত্রে তাপরূপ ইন্জিয় যুক্ত 
হয়! গ্রকাশ বা অহঙ্কার ভাবে স্থখ ছুঃখের ভোগ ৰা জাগ্রুৎ 
ভাবাবস্থা, ইহা! চেতনার বাবহারে বিশেষ প্রকাশ। 

পুর্ণিমা-'জাগতিক স্বপ্ন(বস্ত। ; এই অবস্থায় ইন্দ্রিয়ের অর্থাৎ তাঁপও 

প্রকাশের কাধ্য সকল ক্ষীণভাবে প্রকাশ থাকিয়৷ ভোগাভোগ ঘটে। 

অমাবন্ত-মগ্িভাবের তাপ ও প্রকাশের বিশাম। এই 

অবস্থায় জাগতিক ক্রিয়ার শাস্তরপ।  « | 
প্রলয় বা মৃত অবস্থা-_সর্ব প্রকার ভিন্ন ভিন্ন আস্বাদ অর্থাং 

ননাধিক্য প্রকাশ ও তাপের সমতাবস্থা। এই অবস্থায় পৃথক 

বোধ ন1 থাকায় সর্ব ক্রিপ্ন! ও ভাবাভাবের নিরাকার বা একা- 

কারাবস্থ! | 

যেমন মনুষ্যের জন্মদি তাপ ও প্রকাশ অবস্থ(র সহিত জগৎ 

ভাবের উৎপত্তি, তাপ ও গ্রকাশের সাদৃশ্ত রহিয়াছে, সেইরূপ জীব 
চেতনার 'প্রকাশের সহিত ঠচতন্ত ভাবের মিলন সন্বদ্ধ অন্ধসন্ধীন 



আম্ম।, পরমাস্মা এ জীবায়্! | ৫ 

করিলে দেখ। যাইৰে যে, একই চেতন পুরুষ ভিন্ন ভিন্ন ভাঁবে ভিন্ন 

ভিন্ন নামে অভিছিত হন। ভাবই ভিন্নত1 'ও অভিন্নতার রূপ। 

রক্মচেতনার সাঁহত জীব-চেত্তনার ও ভাবদন্বদধে পূর্মাত্ায় সাদৃণ 
আছে। জীবচেতনার ভিন্ন ভিন্ন ভাব অন্ুসারেই ব্রহ্মচেতনার 

ভাবের ভিন্নতার কল্পন। মাত্র। এবং যেমন জীব-চেতনায় ভিন্ন 

ভিন্ন ভাব থাক! সব্বেও জীবাত্মা ভিন্ন ভিন্ন হন না, সেই রূপ, 
কাধ্যের জন্ত ব্রহ্মচেতনার পৃথক পৃথক ভাৰ প্রকাশ থাকিলেও ব্রহ্গ- 

চেতন! বা ব্রহ্মব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন বা বহু হন না । জীবাত্বার স্টাগ ব্রহ্ম 

একমাত্র সর্ব আব লইয়! অখণ্ড চৈতন্তরূপেই প্রকাশ থাকেন। 

আ|মাদের মধ্যে ইন্জিকব-চেতনা, বাহিরে উদ্দভিদ-চেতনা, রূপ-__ 

অগ্নিঞ্যোতিঃ| শরীরে মনশ্চে তনা, শ্বপ্ন।বস্থা, বাহিরে জ্যোত্ন। 

প্রকাশ, রূপ চন্ত্রম! জ্যোতিঃ। আমাদের জীব-চেতন! জাগ্রদবস্থা, 

বাহিরে দ্িব। প্রকাশ, বূপ-_স্র্য্যনারায়ণ জ্যেতি১। আমাদের মধ 

এই সকলপ্রকার চেতন! ভাবকে একমাত্র চেতন! প্রকাশ বলিয়! 
বুঝিতে অনমর্থ থাকায়,যেমন ইন্দ্রিয় মন বুদ্ধির কার্ধযরূপ ভিন্ন ভিন্ন 

ভাবযুক্ত প্রকাশের প্রতি লক্ষ্য করিয়! কষ ক্ষত ব্যষ্টি প্রকাশ বা 

চেতনা বোধ করি, সেইরূপ বাণহছরে চেতন! ভাবকে অখণ্ড বোধ 

করিতে অনমর্থ থাকায় তাহার কাঁধ্যরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকে, ব্যষ্টি 

ও অচেতন অনুভব হয় এবং যেমন ইন্জ্রিপ্ন মনবুদ্ধি, স্থানের দ্বারা 

সীম! বিশিষ্ট অনুভবে আইসে, সেই প্রকার জগতে ও অগি, চন্দ্রমা, 

ও হুর্ধ্যনারায়ণ জ্যোতিঃ স্থান ও কালের দ্বার! সীমাবিশিষ্ দেখায়। 

যেমন স্থুল শরীরের প্রতি লক্ষ্যবশতঃ আমি ভিন্ন ভিন্ন ও ব্য্িরূপে 
গ্রভিহিত হুই। সেই গ্রকার জগৎভাবের প্রতি লক্ষ্য বশতঃ অর্থাৎ 

তাব ও ক্রিয়াভেদের জন্য ক্রঙ্গঞ্জোতিঃ জীবচক্ষে ও অন্তঃকরণে 



৬ জ্োোতিঃপথ । 

ভিন্ন ভিন্ন বাষ্টি বলিয়া! অন্থুভূত হন। যেমন ভিন্ন ভিন্ন কাধ্যের জন্য 

ক্রিয়৷ ভেদে জীবেরইু ইন্দ্িক্প ও মন বুদ্ধি নাঞ্ক প্রাসদ্ধ। সেই রূপ 
ব্রহ্ম ই ক্রিয়া! রূপে প্রকাশ হইলে মনুষা তাহাকে, আত্ম! গরমাত্মা 

জীবাত্ম! মামে নির্দেশ করে। শরীরে যেমন উত্তাপই সর্ব ইন্দিয়রূপ 

এবং আমি ভাবপ্রকাশের আধার, সেইরূপ বিরাটে অগ্নি ব্রহ্মই 

আত্ম! রূপ বা জগৎ রূপে অবস্থিতি করিবার শক্তি । শরীরে মন 

যেমন জীবাত্ম! ভাব জ্ঞাপন করে,সেইরূপ বিরাটে চন্দ্রম! জ্যোতিঃই 

ব্রহ্ম ওজগৎ ভাবের আস্বাদ দাত। ও এহণকারিণী শক্তি এবং শরীরে 

বুদ্ধি যেমন সত্যাসত্যের ভাব লা করিয়া মনের নিয়ামক নাম 

গ্রহণ করেন, অর্থৎ মনই আপন উংকষ্ট প্রকাশে উপস্থিত হুইয়া, 

বুদ্ধি আখ্যা লন, সেইবপ বিরাটে হুর্যনারায়ণ জ্যোতিঃ অর্থাৎ 

চন্দ্রম! ভাবের উৎকৃষ্ট গ্রকাঁশ জগৎ রূপ চন্দ্রমা গ্ে]াতিঃ বা স্বব, 

গ্রকার আম্বাদ ঝ! ভাবকে নিয়মিত রাখিতেছেন-_-ইহাই পরমাত্মার 
রূপ। যেমন শরীরে উত্তাপ ভাবইন*সর্ধত্র অন্থভূত হন, সেইরূপ 
অগ্নি ভাব ব! তাপ জগতের সর্বত্রই অনুভবে আইসেন। মন ও 

বুদ্ধির প্রকাশ যেমন সর্বত্র বুঝ! ষায় না, স্থানে স্থানে আসা যাওয়া 

করিতেছে মনে হয়, সেই প্রকার চন্ত্রম! ও সুর্যানারায়ণ জ্যোতিঃ ষে 

সর্বন্ধপে প্রকাশ বা সর্বস্থানে সর্বদ। উপস্থিত রহিয়াছেন, তাহ 

অনুভুতি না হইয়া, সময়ে কিরণ প্রকাশ ও অস্ত প্রত্যক্ষ ।ৎ যেমন 

সর্ব্ব শরীরে বেদনা! হইলে, মন বুদ্ধির প্রকাশ সর্বশরীরেই বুঝ! যায়, 

সেইরূণ পরমাম্মার কৃপায়, জীব শরীরে তাপও মন বুদ্ধির প্রকাশের 
সহিত,জগতিক তাপ ও চন্ত্রম! হুর্যানারাযণ জ্যোতির প্রক(শ 
অথগুভাবে প্রতাক্ষ হইলে তবেই নুর্ধানারায়ণ জ্যোতিংকে মর্ববন্ 
ও সর্বরূপে মগভব করা যায়? | 



*চলুঃ ও 'ালোক। ৭ 

তাপের সহিত অগ্নি চেতন।র প্রকাশ মনুভবে--ক্রিয়ারপ ঝ 

আত্মার ভাব। ম্টনর পাছত চন্দ্রমা চেতনার প্রকাশে --একমাত্র 

আলোকেই সর্দ প্রকার ভোগ ও ভোক্তা রূপ--জীবাত্মারভাব এবং 

শুদ্ধ আত্মার উপস্থিতি বা নুর্ধ্যনারায়ণ প্রকীশে একমাত্র* চৈতন্য 

পুরুষ বিরাজ থাকেন, ইহাই পরমাত্মা-ভাব বলিয়া গ্রকাশ হয়। 
এই পরমাত্ম।ভাব যখন অবিচণিত ভাবে বর্তমান থাকেন তখন 

উাহারই নাম ব্রহ্ষভাব ঝাব্রহ্দধ। ভোগ ও ভোক্ত। অর্থৎ আম্ব।দ 

ও চেতনার সংষোগভাবই স্যষ্টির কারণ ভাব এবং জাগতিক সুখ 

ছুঃখে অবসন্ন হইয়্!, আত্মজ্ঞ।নের চেষ্। বা মুমুক্ষু ভাবই মৃত ভ।ব। 

ক্রিয়ার পার্থক্তাই ভাবের ও নামের *পার্থকয, নচেৎ কি ক্রিয়। 

তাবে, কি রূপ, গুণ, শক্তি প্রকাশে, সর্ধভাবেই এক মাত্র ব্রন্মই 

আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। ব্রন্ধ ব্যতীত কেহ আত্ম! পরমাত্ম। 

বা জীবাত্ব নাই। ব্রহ্ম প্রকাশকে আম্বাদ ভুক্ত করিয়া বর্ণন! 

করিবার জন্থই এই সকল ভিন্ন ভিন্ন নাম নির্দেশ মাত্র। 

ও শাস্তিঃ শাস্তিঃ শাস্তি: | 

চক্ষু ও জালোক। 
যাহ! ছ্বারা রূপ দর্শন হয়, তাহার নান চক্ষুঃ। শাস্ত্রে এই 

চক্ষুকে তিন ভাগে বিভক্ত করি) স্থলকষুঃ, জ্ঞানচক্ষুঃ, আধ্যাত্মিক 
চক্ষুঃ নামে অভিছিত কর। হয়। এই তিন চক্ষুঃ কি? ইহাদের 

কাধ্য এবং ভিন্নতাও' দ্রাতিগত একতা কোথায়, ইহ। ধুঝিবার 
জন্ট :চক্ষুরিজ্জিয়কে বিশেষ রূপে বিবিক্ত অর্থাৎ অন্য অন্ত ইীন্্রয় 

হতে) ভিন্ন করিয়া ইহার পদার্থ ভাব ও বাধ্য পর্যালোচনার 



ক্োতি:থ 

আবশ্তক। ইহ বুঝতে পারিলে হ্রিনগ্ননেন্ন সাম্য যে ব্রদ্ষ-ভাব, 
তাহার অন্ুন্ধান লাভ হইবে। এ বিচার তাহারই ভাব 

উদ্ঘ।টনের জন্ত। নচেৎ ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র। ' 

আমাদের পঞ্চইন্দরিয়ের মধ্যে চক্ষুঃ একটি মার ইন্জিন বিশেষ । 
বস্ততাবে সকল ইন্দ্রিযই এক। প্রকাশভাবে চক্ষুরিন্দত্রিয় চেতনার 

রূপ, প্রকাশ বা উপস্থিতি । এবং ভাব গ্রহণ ও জ্ঞাপনকারী 

ভাব। অন্ঠান্ত ইন্দ্রিয়, ভাব গ্রহণের অন্ত চেতন।র সহায় রূপ। 

যথ1--শক্তি চক্ষুঃ একদিকে বাহির হইতে ভাব গ্রহণ করিনা, যেমন 
চেতনাতে সংলগ্ন করে, সেই প্রকার অপরদিকে, চেতন! প্রকাশ 

থাকিয়! ভাব গ্রহণ করিলেন, এই ভাব এবং গ্রহণ করি%া চেতনার 

প্রস্ক্নত! অপ্রসন্নতা ভাবও প্রক।শ রাখেন। আরও যেকোন 

ইন্দ্রিয় দ্বারা যে কোন ভাব গ্রহণ হউক না কেন, উহার শ্ররূ 
বিষয়ের আস্বাদ চক্ষুরিন্দ্রিয়েও বিশেষ করিয়৷ উপস্থিত হয় বলিয়া, 

চক্ষুরিন্ছিয়ের প্রকাশ ও অবস্থার ভীবান্তর ঘটে এবং ভাব লাভের 

সঙ্গে সঙ্গেই চেতন ব্যক্তির ভাব প্রকাশ করিতে থাকে। ইহার 

দ্বারা বুঝা যান যে, নন্ান্তি ইন্দ্িয়ের সহিত চক্ষুরিন্তিয়ের, যেমন 

ইন্দ্রিয় ভাবে জাতিগত মিল অ|ছে, সেই রূপ বাক্তির প্রকাশের 

সহিতও জাতিগত সম্বন্ধ রাখিয়াছে। কিন্ধ অপরাপর ইন্ত্রির সকল 

পরস্পরের সহিত যত জাতিগত সন্বন্ধ, রাখে, চেতন ব্যক্তি ভাবের 
সহিত জাতিগত পার্থক্য তত অধিক প্রকাশ করে। ্ষ- 

রিজ্দরিয় ফৃত পরিমাণ বাক্তিগত ভাব ও স্বাধীনত। গ্রকাশ রাঁধিবার 
্রয়ামী, সন্থান্ত ইন্দ্রিয় তত পরিমাণ জড়ত। ও পরাধীনতার 
ভাঁব রক্ষার আধার। চস্ষুরিন্দত্রিয়ের সহিত অন্তান্ত ইন্দছরিয়ের 
ভাবের [ভন্নতা থাক! সবেও ঢক্ষুঃ-_ইন্দ্িয় নামে অভিহিত অথচ 
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চক্ষুরিজ্জিয়ের গ্রকাশে চেতন ব্যক্তির উপস্থিতি অঙ্গীকার 

না কর! অধুক্তি' ও 'প্রতাক্ষ অন্ুভূতিবিরুদ্ধ। কারণ সকলেই 
দেখিতেঞ্ছন মনে চক্ষের আলোক পদার্থের দর্শনে, চেতন বাত্তির 

দর্শন লাভ হইল বলিয়া ইহা সকলেরই প্রত্যক্ষ ও অন্তপ্ে বিশ্বাস 
হয়। আরও চক্ষুরিন্দ্িয় ষে-রূপ, আলোকপদার্থ বা দৃষ্টিশক্তি, 
তাহ! চক্ষুরিন্দ্রিয়ে রহিয়াছে, এ অনুভূতি চক্ষুরিন্রিয়ই প্রত্যক্ষ 

করিতে সক্ষম। কিন্তু শ্রবণেন্ত্রিয। অপর ব্যক্তির কর্ণে যে 

শ্রবণশক্তি অথবা প্রণেন্দ্রিয় অপরের ন।সায় যে ঘ্বাগশক্তি রহিয়াছে, 

তাহা জ্ঞাত হইতে সম্পূর্ণ অপারগ ইহাতে সহজেই বুঝ! যায় 

যে, চক্ষুরিন্দ্িয় ভিন্ন অপরাপর ইন্দ্রিয় সকলের মধো ইন্দ্রিয় ভাবের 

জাতিগত একতা! পুর্ণমাত্রায় বর্তমান। জ।তি এক, কার্ধ্য ভিন্ন 

ভিন্ন, ইহারই উপর লক্ষ্য করিয়া এক ছুই সংখ্যা গণনা) এই 

কারণ আমাদের মধ্ো পঞ্চ ব! দশ উন্জিয়ের সংখ্য।। এখন বুঝ 

প্রয়োঞ্জন যে, কেবল মাত্র চেতনার ভিন্ন ভিন্ন কার্যকরী শক্তি বা 

অনুভব গ্রহণের শক্তির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ত্রিনয়ন শবের 

উল্লেখ নহে; কারণ তাহ! হইলে ইন্র্িয়ের দশ সংখ্ানুলারে 

দশ বা ততোধিক ক্ষুরই বর্ণনা থাকিত। এখন বিচারের বিষস 
এই যে, কোন্ সাদৃশ্তের প্রতি লক্ষ্য করিয়৷ জ্ঞান ও আত্মাকে 
চক্ষুরিব্দ্িয়ির সহিত জাতিগত এ্রক্য করিবার জন্ত জ্ঞানচক্ষু 

আধধ্যাত্বিক চক্ষুঃ শবে জ্ঞান ও আম্মাকে নির্দেশ কর! হইয়াছে। 
ভিন্নত। অভিন্নতা বস্তভাবে নাই, প্রকাশ ভ।বেই ভিন্নতার সহিত 

জাতিগত একতা । যে জাতীয় প্রকাশবা শক্তি সর্ব ই্জিয়ে 

বর্তমান সে জাতীর প্রকাশ বা শক্তির প্রতি লক্ষা রাখিয়! এখানে 
চক্ষঃ শখের উল্লেখ যে নে, তাহ| পুর্রেই দেখ! হইয়াছে । এখন 
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বুঝ প্রয়োজন, কোন জাতীয় প্রকাশে, আসমা, জ্ঞান ও স্টল দু, 
দৃষ্টিশক্তি ঝ রূপ পর্বীর্থ স্থিত রহিয়াছে এবং কি “কারণে আত্ম! ও 
জ্ঞানকে দৃষ্টিশক্তির সহিত সমজাতি ভাবে নির্দেশ করিতে হইল, 

ইহা মীমাংসার পূর্বে আধ্যাত্মিক ও জ্ঞ।নচক্ষুঃ কাহাকে বলে, 
তাহ! অবগত হওয়া প্রয়োজন । 

মনুষা যে শক্তির দ্বারা আম্মার অনির্দেপ্ত ও ভিন্ন ভিন্ন নির্দি্ট 

ভাবের সহিত অপরিবর্তনীয় অচ্ছেছ চৈতন্তজ্ঞান ও আনন্দময় 

ব্যক্তিভাঁব বুঝিতে সমর্থ হন তাহার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ। এই 

চক্ষর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে জীবাত্বা পরমাত্ম। ভাব এক হইয়! 

সর্ব ভাঁবাভাবের অভীত , অবস্থায় স্থিতি লাভ হয়। চৈতন্ত 

আনন্দময় বন্ধই একমাত্র বর্তমান; ইহাই আধ্যাত্মিক চক্ষুর বিষয়, 

ইহা] আম্মার প্রকাশ অব! বা আত্মদর্শন শক্তর বিকাশ মাত্র। 

জ্রানচক্ষঃ-_জ্ঞাত হইবার বিষয় মাত্রেরই অগ্রভব গ্রহণ শক্তি, বিষ 
ও বিষয়ী বস্তভাবে এক হইলে কার্যে ভিন্নতা আছে, এই 

বোধের সহিত ভিন্নত। রক্ষা! পূর্বক আমি জানিতেছি, এই রূপ 

আস্মাহস্কার যুক্ত যে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিবার শক্তি, তাহার নাম 

জ্ঞাঁনচক্ষু ; এবং যে শক্তির দ্বার সর্ব গ্রকাঞ্ধ ভৌতিক পদার্থের' 

নানাধিক সর্ববভাব প্রত্যক্ষ হয়, উহার নাম ভৌতিক স্থুলচক্ষু, 
অর্থাৎ যেখানে নাত গ্রকাশেই দৃশ্ত ও দ্রষ্টাী, সেখানে আধ্যাত্মিক 

কু, যেখানে জ্ঞানেই দৃশ্ঠ ও ডষ্টা, সেখানে জ্ঞানচক্ষু এবং যেখানে 
পঞ্চতন্বের প্রক।শেই দৃশ্য ও দ্র্ট1! ভাব, দেখানে রূপ ঝ! প্রকাশের 
ভৌতিক চক্ষুঃ নাম দেওয়! হয়। 

যে পদার্থ নি্গে প্রকাশ হইয়! মপরকেও প্রকাশ করে,তাহার 
নাম আলোক। এই আলোক পদার্থই স্থলতব্বের সহিত মিশ্রিত 
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ইইয়, ইন্দ্র সকলের মধ্যে চক্ষুরিক্্রিয় বা দৃষ্টিশপ্তি নামে 
পরিচিত। স্থুলের' স্ব ভাব জড়ত! বা! অজ্ঞানতা৷ ৯ একা রণ দৃষ্টিশক্তি 
আলোক -পদাঞ্চ হইলেও অন্ধকারে তাহার কার্ষ্যের প্রতিবন্ধক 

ঘটে। এবং এই অন্ধকার স্পূর্ণদপ আপোক পদার্থের বিপরীত 

কোন ভিন্ন পদার্থ নহে বপিয়াই, অন্তান্য ইন্জ্রিয়ের কান্য থাকে 

এবং অন্ধকারকে চক্ষু রিন্দ্রয় দ্বারাই বিশেষরপ অনুভব করি। 

অন্ধকার অপর কোন পদার্থ হইণে, উহ] গ্রহণের জন্ত অন্ত কোন 

অন্ধকার পদার্থযুক্ত ইন্জরিয়ের প্রয়োজন হইত। এই রূপ, প্রকাশ, 
ঝ৷ বর্ভেদ, জ্ঞানের দ্বারাই চেতনার অনুভূতি ঘটে। যেমন 

জীব চক্ষুর প্রকাশের সহিত পঞ্চতত্বের ব্যবহার গাপনের জন্য 
অর্থাৎ রূপ প্রত্যক্ষ করিবার জন্য তৃতীয় রূপের বা আলোকের 

প্রকাশ থাক! বিশেষ প্রয়োজন বুঝা যায়, সেইরূপ আঅগ্থান্ঠ 

ইন্ত্রিয়ের বিষয় গ্রহণের জন্য অনুপস্থিত সমঙ্জাতীর ত্ের 

প্রবল উপস্থিতির নূতন ব্যবস্থ নিশ্রয়োলন। কিন্তু জ্ঞান ও 

চেতনার ভাব বুঝিবার ন্ঠ প্রকৃষ্ট জ্ঞান ও চেতনার প্রকাশের 

প্রয়োজন রহিয়াছে । যেমন দৃষ্টি শক্তি আলোক পদার্থ, সেইরূপ 

গ্তান ও আত্মা আগ্লোকময় বলিয়াই জ্ঞান ও আত্মকে টক্ষুর 
সহিত জাতিগত প্রকাশের ও ব্যক্তি ভারের এঁক্য নির্দেশের 

জন্ত একইপ্ক্ষুঃশবে অভিছিত করা। ঘেমন দৃষ্টিশক্তির প্রকাশ 

অগ্রকাশে, ব্যক্তির ইচ্ছাশক্তির চেষ্টা আছে, সেইরূপ জান ও 
আত্মার প্রকাশের মধ্যে ইচ্ছাশক্তির বিশেষরূপ চেষ্টা ও বলের 

প্রয়োজন হয় এবং ব্যক্তি ভাবের প্রাধান্ত আছে । যেমন টি 

পৃক্তি নাস্তি অর্থাৎ অদৃষ্ত হইতে পুনরায় অস্তি অর্থাৎ অপরের 
নকট উপস্থিত হয়, সেই রূপজ্ঞান ও আগ্রার প্রকাশ ও ব্যক্তিগত 
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ভাব অগ্রকাশ অনির্দেশ্ত ভাব হইতে ফুটিয়। উঠে। এৰং 

প্রত্যক্ষ অবস্থাকে ত্যাগ করে । এ কারণ জ্ঞান $ আত্মার প্রকাশ 

ও ব্ক্তিভাৰ, চক্ষুর প্রকাশের ও বাক্তিভাবের সহিত এক 

জাতীয় আলোক ও ব্যক্তিভাবাপন্ন গ্রকাশ বলিয়া, জ্ঞান ও আত্মার 

প্রকাশকে জ্ঞানচক্ষুঃ ও আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ বলিয়া চক্ষু এবের 

(বশেষত্তের পরিচয় কর! হয়। 

আলোকময় ব্যক্তি ভাবই এই তিন ভাবের এ্রকা ভাব; এই 

জ2, এই আলোক পদার্থ ও ব্যক্তিভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়াহ 

তিন চক্ষুর উল্লেখ। চর্মচক্ষু ও জ্ঞান চক্ষু, উভয়ই বিষয়কে আশ্রয় 

করিয়া প্রকাশ হয়। একারণ এই ছুই চক্ষুর অনুভূতি কখন সত্য, 

কখন মিথ হইয়! যায় । অর্থাৎ এই ছুই ভাবের অনুভূতিতে 

ভ্রমের সম্ভবন! আছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক চক্ষুঃ অপরকে অপেক্ষ। 

ন! করিয়াই প্রকাশ পান্ন। সুতরাং ইহাতে ভ্রমের সম্তাবন! নাই? 
এজগ্ আধ্যাস্ত্িক চক্ষুকে সর্বশ্রেষ্ঠ 5ক্ষু বা! তত্বজ্ঞান নামে প্রাধাগ্ঠ 

দেওয়া যায। 

অনেকে ত্রিনেত্র সধন্ধে কল্পন! কারঘ। থাকেন যে, দুই চচ্ষুঃ 

প্রত্যক্ষ রাহয়াছে এবং শভ্রমধ্যে আর এবটি চক্ষু আছে, উহ।' 

লইয়া তিনটি চক্ষুঃ। কিন্তু বাস্তবিক তাহা! নহে। আমাদের যে 
প্রত্যক্ষ চন্ম চক্ষুঃ১ তাপ ও প্রকাণ একজে প্রকাশ থাঁকিয়। স্ুল 

পদার্থ দর্শন করি ইহ! চম্ চক্ষু।' বাহিরে ইহাই অগ্নিরূপ। 
মেরুদণ্ডের উদ্ধে ষথায় সর্ধবপ্রকার দুল ইন্দ্রিয়শক্তি লয় পায়, 

সেই স্থ/নে মনরূপা শক্তির সহিত একগ্র হইয়া! ভ্রমধাস্থিত বুদ্ধি 
শক্তি প্রকাশ হয়, ইহাই জ্ঞান চগ্ষু, ইহা বাহিরে চন্ত্রমা 

সু্য)নারায়ণের মিণন রূপ? এবং মন বুদ্ধি ভাব লয় হইয়া ব্রঞ্গরক্ষে 



চন্দঃ ও আলোক। ১৩ 

হুর্যান(রায়ণ জোতির সহিত অভেদে চৈতন্ত মাত্রে প্রকাশ 

থাকার নাম আধ্যাত্মিক চক্ষুর উন্মেষ। অর্থাৎ আস্মায় পরমাত্মায়, 

অভেদে পৃর্ণন্পে প্রকাশ থাকার নাম আধ্াত্সিক চক্ষু। ইহার 

রূপ, শুর্যানারায়ণ জ্যোতিশ্টৈতন্ত মাত্র । এই তিন ভাবের প্রকাশে, 

চেতনা,মালে।ক বা ব্যক্তি ভাব, আছে বলিয়াই,এই তিনি অবস্থার 
নাম চক্ষু রাখা হইয়াছে, এবং একমাত্র চক্ষে, যেমন কূপ দর্শন 

ব্যতীত, অন্তান্ত ইন্দ্রিয়ের আম্বংদও পাওয়া যায়, সেই প্রকার 

মন, বুদ্ধি ও আম্মর প্রকাশে, সর্বপ্রকার আত্মা লাভ হয়, ইহ্! 

বুঝাইবার জন্যই,জ্ঞান ও আজ্মার প্রকাশকেও চক্ষু শবে, অভিহিত 

কর! হয়। এবং চক্ষে দর্শন কিলে,যেমন স্মন্দহ নিবারণ হয়, এবং 

চক্ষু প্রকাশ দ্বারা, ব্যক্তির ভাব বুঝ! যায়, সেইরূপ,জ্ঞান ও আর 

প্রকাশে, ভাবের উদয়েই অন্ুভন ঘটে, এবং চর্ম চক্ষে প্রত্যক্ষ 

কর! 'অপেক্ষা, অধিক নিশ্চিন্ত ও জীব চেতনার প্রকাশ, বিশিষ্ট 

ভাবে, জীব চেতনাতে অর্থাৎ মনুষ্োর অনুভব বা উপলব্ধি হয় 

বঙ্গিয়াই, স্থুল চক্ষু অপেক্ষা, জ্ঞান চক্ষের এবং জ্ঞন চক্ষু অপেক্ষ। 

আধ্যাত্মিক চক্ষের মাহাজ্মা অধিক। স্থল চক্ষু কার্ধা, স্থুলকে 

প্রত্যক্ষ কর ও স্থৃপ যুক্তইয়। প্রতাক্ষ হওয়!; জ্ঞান চক্ষুর কাধ্য, 

একই সুক্স জোতিঃতে স্থল সথক্ষের ভাব প্রত্যক্ষ করিয়া,সব্বপ্রকার 

আস্মাদ ও ভ্যব লাভ কর!। আধ্যাত্মিক 6ক্ষু--একই গ্যোতিঃস্বপ্বপ 

চৈতন্তময় সত্োর, সতা, মিথ), আম্বাদের মহিত, আপন।তেই 

আপনি বিদ্তমান আছি, এই ভাবে প্রকাশ থাক।। এই আধ্যাত্মিক 

চক্ষুলাভের জন্তই জীবাত্বার জন্ম, মরণ, যোগ, যাগ, তন, 

উপাসনা, ভক্তি, প্রীতি, শ্রদ্ধ, বিচার, কর্ণ ও প্রার্থনা । যে জর; 
ফোগ, বিচার, প্রার্থন।দি এই আধাজম্মিক চক্ষুলাভের সহায়, 
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তাহাই প্রকৃত জন্ম, ভক্তি, উপাসনা, বিচার ও গ্রর্থণা, নচেৎ 

সমন্তই ব্যর্থ ও ছঃখেরই কারণ হয়। 

ও শগিঃ ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ॥ 

জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্তৃজ্ঞান ৷ 
যাহ! দ্বারা জান] যায়, তাহার নাম জ্ঞান; যেজ্ঞান ভিন্নতার 

সহিত 'ভিন্নত। ভাব প্রকাশ করে, তাহার নাম বিজ্ঞান । এবং 

যে শক্তি সতা বস্তপ তুনুলন্ধান দেয়, তাহুরি নাম তস্থজ্ান। 

সাধারণতঃ জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্বজ্ঞানের ইহাই অর্থ করা যায়। 

এবং বিশেষ বিচারে দেখা যাইবে, উন্ত্রিদের নাম জ্ঞান, বুদ্ধির নাম 

বিজ্ঞষন ; এবং আত্মাহ তত্বজ্ঞান রূপে গ্রকাশমান। & 

অগ্রত্যক্ষ বিষয় সকল গন্ুভুপে না আসায়, আাহার মন্বন্ধে কোন 

ধারণাই হয় না। উহ! অন্তি নাম্তির বহিভূর্তি। যাহ! ধারণ! 

করি, তাহ! হীন্দ্রয়ই প্রথমে গ্রহণ করে, এমন কি মেহ, দয়া 

প্রভৃতি যাধ। মনের বিষয় বলিয়। উল্লেখ,ত্যহাও স্থুল ইন্দ্িয়ই, প্রথমে 

আন্বাদ গ্রহণে অভ্যন্ত হইলে পর, মন বুদ্ধি গ্রহণ করে বা বুঝিতে 

সক্ষম হয়। যেমন শিশু গ্রথমে তাহার স্থূল শরীরে (বোল খাইয়! 

চুম্বন পাইয়া, ব্যাকুল অবস্থায় কোলে আশ্রগ, মধুর স্বরে আতঙ্কের 

নিবৃত্তি প্রভৃতি স্পর্শান্থভবের ছার স্নেহ দয়া, প্রভৃতি গুণ এবং 

ঝাকি মারা, উগ্রন্বরের ব্যবহার, প্রভৃতি কার্ষ্যে রাগ, দ্বেষ, ভাবাদ 

ক্রমে অবগত হইবার পর, বুঝিতে পারে যে, এ নকল ব্যবহার 

প্রথমে মনে উদয় হইয়া, পরে কারে; প্রকাশ হয়? সেইরূপ ুদ্ধি, 
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ভাবের ম।স্থ।দ পাইবাঁর পর, ভিন্নাতিন্ন তাজ্ঞান, এবং আত্ম(র অগ্পু- 

ভূতি হইলে, তবে ছত্বজ্ঞান প্রকাশ হয়। যেমন বাহিরের বিষয় 

সকল, শিশুর স্থূল উত্ট্িয্ন সকলকে ভিন্ন ভিন্ন আন্বাদ লাভের 

উপযুক্ত জ্ঞ'নেন্দ্িয়রূপে প্রকাশ করে, সেই প্রকার ভাবের আশ্বাদ- 

রূপ প্রকাশ পদার্থ, মন্তষোর মন বুদ্ধিকে স্পন্দন করিয়া, ভিন্ন ও 
অভিন্ন রূপ বিজ্ঞানের প্রকাশ এবং আত্ম! ব! চেতন] নস্ত, প্রকাশ 

হয়া অপরিবর্তনীয় অথগ্ড শান্ত আনন্দরূপ তব্বজ্ঞান প্রকাশ পায়। 

যেমন স্থূল ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি সকল, বাহিরের বিষয় সাপেক্ষ, 

সেইরূপ বিজ্ঞান বুদ্ধির প্রসাদ এবং তত্বজ্ঞান পূর্ণমাত্রায়, ভগবানের 

দয়ার উপর নির্ভর করে। এই জন্য অপৌরুষেঞ ব্রন্ধগ্ঞান বা তত্ব- 

জ্ঞানের জন্য, ব্রঙ্গেরই উপাসনার প্রয়োজন। জ্ঞান, বিজ্ঞান ও 

তত্বজ্ঞ'ন মূলে এক হইলেও, যেমন, জ্ঞান থাকিলেই বিজ্ঞানের 
পারদর্শী নহে, সেই রূপ বিজ্ঞান আয়ত্ত থাকিলে ও, তত্বজ্ানী হওয়! 
যায় না । যেমন আত্ম, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়, এক বস্তু হইলেও, ভাবের 

ভেদে জাঙ্বাদের তারতম্য । সেই প্রকার জ্ঞান, কিজ্ঞ!ন ও তত্ব" 

ক্তঞান একই প্রকাশ পদার্থ হইলেও, রূপ বা বর্ণের তারতমো, অনুভব 

ও আশ্বাদের পার্থক্যত্| বর্তমান। প্রকাশ পদার্থের স্থল, সুক্ষ, 

কারণ এই তিন ভাবই পার্কের মূ! প্রকাশ, অপরিবর্তশীয় 

অবস্থায় কুরণ না তত্বজ্ঞানরূপ। এবং প্রকাশে মথণ্ডাকারকে 

রক্ষা/ করিয়া, ভাবে ভিন্ন হইলে সুল্স বা বিজ্ঞান। এবং সুক্ষের 

তিরনতার সহিত, ভিন্ন, ভিন্ন, স্থলের অনুভব যুক্ত ক্রিরার প্রকাশ 

অবস্থায়, প্রকাশের নামস্থুল বাজ্ঞান রূপ হয়। 5 

জ্ঞান, বিজ্ঞান। ও তত্বজ্ঞান, এই তিনই, তিন জাতীয় চক্ষ,ও 

শক্মীর। যেমনস্থুল শরীরকে অবকাধন, করিয়া, ইন্ড্িয়রূপ জ্ঞান 



5৬ জোতিঃপর্থ। 

শরীর ব| চক্ষু, সেইরূপ প্রকাশ বা জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া বিজ্ঞান 

শরীর ব চক্ষু এবং চেতনা ব| বিজ্ঞান *রীরক্ষে অবলম্বন করিয়া, 

তত্বশরীর বা আধ্যাত্মিক চক্ষু অবস্থিত। যেমন স্থল শরীরে আদিত্ব 

প্রকাশ থাকিলে, স্থুপের জ্ঞান, মেই প্রকার সুস্্স শরীরে, প্রকাশ 

মাত্রে আমিত্ব বোধে, বিজ্ঞান এবং অ স্বামাত্রে একই আমিত্ব মগ্ু- 

ভূতির সহিত, একই আম্মা বস্তর উপস্থিতিতে, তত্বগ্তান প্রকাশ 

হয়। যে শরীরে আমিত্ব প্রকাশ থাকে, সেই শরীরেই জ্ঞান বা 
অনুভূতি ঘটে । আমিত্ব সকলের মূল বলিয়া, যে প্রকাশ আমত্ব 
ভাব ও আমি বস্কর যত নিক্ট,তাহার প্রক।শ,ব! জ্ঞান ও ব্যাপ্ত! 

তত অধিক। এই জগ্ত, কারণের মধ্য, কারণ সুঙ্ষা,স্থুল। লুঙ্ের 

মধ্যে, সুক্ষ ও স্কুল এবং স্থুলের মধ্যে, কেবল মাত্রস্থুল ভাব বাজ্ঞান, 

বিশেষ করিয়া প্রকাশ। স্থুলের প্রকাশে, হীনতা আছে বলিয়া ই, 

গুলের সহিত হুক্ষের, ভাবের মিল না হইলেও, সুঙ্ষ্ের সত্যতা এবং 
স্ক্ষ্ের সহিত অনৈক্য হইলেও কারণের মর্য্যাদ। রক্ষা স্বাভাবিক। 
যেমন জ্ঞানে অস্বাভাবিক হইলেও, বিজ্ঞানে, তাহ! স্থাভাবিক। 

সেইরূপ বিজ্ঞনেও ফ.হ! অস্বাভীবিক বোধ করি, তত্ব।নে,তাহাও 

বিধি বদ্ধ বলিয়। অনুভূতি হয়। যেমন, প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সহ্কিত 

সম্পূর্ণ মিগ না থাকিলে, বিজ্ঞান, মিথ্য। নঙে, সেইরূপ তত্বজ্ঞানের 
সহিত বিজ্ঞানের বা জ্ঞ:নের এঁক্যতার অভ]বে, তত্বজ্ঞান, অ প্র- 

মাণত হয় না। 

আরও বুঝা প্রয়োজন, যাহ! বিজ্ঞান, তাহা! জ্ঞানের অন্তর্গত 

হইলেঃ যেমন জ্ঞানের পর, বিজ্ঞান লাভের গ্রয়স, নিশ্ায়োজন, 
ফ্ষেই দূ? বিজ্ঞা,নর দ্বারা, তত্বপ্তান আয়ত্ত হইবার সস্তাবন॥, 

থাকিলে, তত্ঞ্ঞন পাতেরু চেষ্টা! ও উপ1দন! ব্যর্থ হইত। কত্ত 



জান) বিজ্ঞান ও তজ্ঞান। ১৭ 

ধেমন জ্ঞানই বিজ্ঞানের, অনুসন্ধান দেয়, সেই প্রকার বিজ্ঞানই, 
তত্বজ্ঞানের সংবাদ আনে । এখন বুঝ! প্রয়োজন, যেমন বিজ্ঞানের 

বিষয় জ্ঞানে ধারণ! ন হইলেও অসম্ভব ব্যবস্থা নহে, সেই প্রকার 

বিজ্ঞানে যাহধ অসম্ভব খোঁধ হয়, তবজ্ঞানে তাহা, সম্ভবপর থাকা, 

কোন প্রকারে আশ্চর্যের বিঘয় নহে। যেমন বিজ্ঞানের সহিত, 

জ্ঞানের সম্পূর্ণ মিল ন! থাকাই স্বাতাৰিক। সেই প্রকার' তত্বজ্ঞানের 

লহিত, বিজ্ঞানেরও সম্পূর্ণ প্রকাতার অভ্ভাবই, স্বাভাবিক নিয়ম। 

এখন সামান্ত মাত্র বিচারে বুঝ! যাইতে পারে যে, কেন এক- 

মাত্র অস্তিত্বে, এক জন বদ্ধ দর্শন, অপরে জগৎ দর্শন করে। কেন 

একই বিষয়ে জীব শান্তি, অশান্তি, সুখ, দুঃখ, আনন্দে, নিরা- 

নন্দে, অভিস্ৃত। কেন এক ব্যক্তি, ধাহাকে অপারবর্তনীয় এক 
রস স্বরূপ, নিতা, প্রকাশ অনুভব করেন, অপরে, তাহাকেই নশ্বর 

ভিন্ন, ভিন্ন, বহু বঝেধ করিতেছেন। ইহার মুল কারণ, জীবের 

অবস্থা ।॥ যে জীব, যখন, যে অবস্থায় থাকে, তখন সেই অবস্থার 

প্রকাশ বা ভাবকে, সত্য বলিয়া আন্ুভব করেন । ষেমন জাগ্রতে, 

জাগ্রতের বিষয় ও স্বপ্নে স্বপ্নের বিষয় সকল, সত্য বলিয়! 

অন্ুত্তি হয়, সেইপ্প জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশে, সেই সেই 

অবস্থার বিষয় সকল, সঞ্ত্য বলিয়া ধারণ! ঘটে। যেমন মন্গুষয 

একই স্ত্রী ব্যক্তিতে, কেহ মাতৃ, কেহ কন্ত!, কেহ জায়, কেহ 

ভগিনী,কেছ মিত্র,কেহ শত্রু প্রভৃতি ভাব রক্ষা! করে ) এবং এঁ ভাৰ 

যেমন, ব্যক্তিগত ব্যবহ।রের ভিন্নতা জন্ত হয়) সেই প্রকার জীব, 

একই সত্য বস্তূতে, কেহ ব্রহ্ম, কেহ পরব্রহ্ধ, কেহ প্রকৃতি, কেন 

পুরুষ, কেহ জগৎ, কেহ বা চৈতগ্ঠ, কেহ বা জড় ভাব, "লা 

করে। এইরূপ ভিন্নত। ভাব লাতের কারণও, জীবের বাক্কিগ্ 
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অবস্থ বা বাবছার ভেদ । যেমন বিজ্ঞানের সঙাভাব ও তাহার 

গতি বিধি, অক্ঞানীর নিকট প্রমাণ হুঃদাধা, এবং বিজ্ঞানের সত্য 

প্রতিপন্ন করিবার পূর্বে, অজ্ঞানীকে ফিছু কিছু জ্ঞান ও বিজ্ঞানে 
পারদশাঁ করতে হয়, সেই প্রকার তত্বজ্ঞানের এমাণ, জ্ঞানী, 
অক্তানী, বিজ্ঞানার বোধগম্য কর! দ্ঃসাধ্ায বা অনাধ্য। এই 

তত্তগ্ঞানের' ভিত্তি, প্রমাণ করিবার প্রয়াসের পূর্বে, তত্বজ্ঞান কি 

বস্ত এখং কি করিলে তন্বজ্ঞন জন্মে, সে শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন । 

যেমন অগ্নিঃ নাড়া চাড়া পাইয়! জ্লিয়া উঠে, সেইবপ বুছি 

নাড়া! চাড়। পাইয়! প্রকাশ হয়। বুদ্ধির এই নাড় চাড়ার নামই 

বিচার। যেমন অগ্নি, তাহার অপেক্ষা হুক্ষ্ম তত্ব বাযুর আঘাতে 

বৃদ্ধি এবং মৃত্তিকার আঘাতে নির্বাণ হয়, সেইবপ, বুদ, সত্যের 

আঘাতে প্রক্গাশ ও অসত্যের আঘাতে নষ্ট হয়। বুদ্ধর হাস 

বৃঁপর প্রতি লক্ষ্য করিয়াই, বিচার ও অবিচার শব্দের প্রয়োগ । 

যেঝঞ্কার দ্বারা, বুদ্ধি সতোর দিকে অগ্রসর হয়, তাহাই বার্থ 

বিচার ঃ এ৭ং বাহাতে বুদ্ধিকে মিখা।র অভিভূত হইতে হয়, 

উহ্বাবই নাম অবিচার। একারণ সত্য শ্বরূপ পরমাম্মার প্রতি 

লক্ষ্য রাখিয়। বিচারের আবন্তক। 

যাহ আমাদের পক্ষে অসম্ভব, শাহ1$ঠাহাতে, অনবরত সম্ভব 

রহিস'ছে। এই সম্ভব, অসম্ভব আমাদের শক্তির প্রতি লক্ষ্য 

করিয়াই বলিয়। থাকি। কিন্তষর্দ ঠাহার শক্তির 'প্রতি লক্ষা 

করি. তাহা হইলে অপস্তবের আন্তত্ব, ত1হাতেই পর্যযবসান করিতে 

হ্য়। নচেৎ অসম্ভব বলিয়। কিছুই নাই। 

ইন্জিয়া্দর যেমন সীম! আছে, মন বুদ্ধও সেইরূপ, ভাবের 

রাই পরিস্ছি্ন। যেমন দুইটি অব্ূপ বিশিষ্ট পদার্থের না্মগানে, 
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রূপ বিশিষ্ট পদ্ীর্ঘথ প্রকাশ হয়, ইহা, ঈন্জ্রিয় প্রত্যক্ষ করিতে এবং 

মন বুদ্ধি বিজ্ঞান, বিদ্যায় বা অনুভবে সক্ষম হয়, কিন্তু কেন এরূপ 

হয়, তাভ। বিজ্ঞান বর্ণন' করিতে অক্ষম। ইহা হয় এবং যাহার 

ইচ্ছ! ছয়, তিনি এই রূপ কারলেই, প্রত্যক্ষ করিবেন, বিজ্ঞান 

ধেমন, এই মাত্র টকফিয়ত দিতে পারে, সেইরূপ তত্বজ্ঞান সন্বন্ধেও 
একমাত্র ব্রক্গ বস্তই, কারণ, স্ুপ্া, স্থুল রূপে, প্রকাশমান। এবং 
এক মাত্র, ব্রহ্ম বাক্কিই, সর্ব প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি রূপে জগৎ 

লীল। করিতেছেন, ইহ! ব্রহ্ম গরসাদেই অনুভব হয়, এবং ব্রন্গের 

ইচ্ছাতেই ইহ! ঘটতেছে, বঙ্গে আত্মমংষম করিলে, ইহার ব্যাপার 

অনুভূতি হইবে, তত্বদশিগণকে এই মাত্র বলিয়াই নিবৃন্ত হইতে 

হইবে। কেন এরূপ হয় বা কেন জগৎ প্রকাশ, ইহার উত্তরে 

এক মাত্র ই৬1 বলাই সম্ভব, যে, ব্রন্দের ইচ্ছাশক্তি আছে, তাহার 

ইচ্ছা! অপ্র শুহত, তি অদ্বিতীয় ও সর্বশক্তিমান। যেমন স্বপ্সে 

মন, আপনাকে পর করিয়া ভোগ করে । কিন্তু মনের এ জ্ঞান 

থকে না! যে, সে আপনাকেই পর করিয়া! তোগ করিতেছে, সেই 

রূপএদ্ধও আপন।কে জগৎ রূপে মাজাইয়৷ রাখিয়াছেন, কিন্তু ব্রঙ্গে 

অজ্ঞ(নতা ন! থাকায়, (তিনি, আপনাকে পর ভাবেন না। এ 

কারণ সর্ব প্রকারঞকার্ধয করিয়াও, তিনি নাজ্জায় এবং তাহার 

জী 'ভাবই, পর দেখে বলিয়াই, সর্বঞ্রকার ক্রিমার মুত্তি। এবং 

আপনধধকেই পর খাঁলয়। দেখিতেছেন, ও ভ্রমে পড়িয়া আছেন। 

পরমাআ।র স্থল, হুক, কারণ ভাবই জগৎ রূপ। ইহার প্রত্যেক 

ভাবের মধ্যেই জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্বঙ্ঞানের বাবহার আছে। স্থুলের 

জ্ঞানভাব--তেজ, বিজ্ঞানভাব, ভিন্ন ভিন্ন গতি, * তত্বজ্ঞান, 

ভিন্ন [তন্ন গ্রকাশ। স্থ্মের জ্ঞানভাব--এক মাত্র প্রকাশ, 
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বিজ্ঞাম--ভাবের উদয়াস্ত, তত্বঙ্গান, চেতনার অবর্থিতি । কারণের 

জ্ঞান ভাব-*চেতনা, বিজ্ঞানতাব, ব্যক্তিত্ব, ততজ্ঞান, আনন্দ 

মান্রের উপস্থিতি । অর্থাৎ ইন্জিন্ন ও স্থূল তত্র সাহাযো, বে, জ্ঞান, 

বিজ্ঞান ও তত্বঙ্ঞান, তাহা সুপ জ্ঞানেরই অন্তর্গত। সেই প্রকার 

প্রকাশ তাঁহারা, গ্রকাঁশ ভাবে যে, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বা তৰজ্ঞন, 
তাহ! বিজ্ঞানের মধ, এবং আত্মার উপস্থিতি দ্বারা আত্মাতেই 

যেজ্ঞান, বিজ্ঞান ও তর্বঙ্ঞান লাভ হৃত্ব,, তাহাই তত্রজ্ঞান বলিঘ্া 

বুঝ। গ্রয়োজন। যেমন, প্রথমে স্থল শনীর লাভ করিয়া স্থুল পদা- 

ঘের স্পর্শ ঘটিলে, স্থূল পদার্থের অনুভূতি ব! জ্ঞান হয়, সেই 

প্রকার, হুষ্কপ্রকাশময় শরীর লাভ করিয়া, প্রকাশেই ভিন্ন হিন্ন 

ভাবের উদর মন্ডে, সগ্মের জ্ঞ।ন অর্থাৎ বিজ্ঞান, এবং চেতনমর 

শসীর প্রকাশ পাইবার পর, চেতনায় ইচ্ছ। শক্তির তির 

ভিন্ন প্রকাশের সংস্পশে, চেতনার জ্ঞান ব| তত্জ্ঞান লাভ হয়। 

যেমন স্কুল পদার্থ তেজোময় বলিয়া, উহা তেজোময় ইন্দ্রিয়েই 

অনুভূত হয়, সেইপ্ধিপ, হক্া, প্রকাশপদার্থ, তাবময় বলিয়া, মন 

বুদ্ধির নিকট এবং কারণ প্রকাশ, চেতনময় বপিয়া, আত্মাতেই 

অনুভূত হয়। এ বিষয়ে, ইহাই সাধন পর্যায়ের রীতি বা ভগ- 

বানের নিয়ম! যেমন তত্বপ্ঞান, বিজ্ঞানর এবং বিজ্ঞান 

জ্ঞানের আধিকঠ নহে ' সেইরূপ কারণ জাতীয় তন্বজ্ঞান, বিজ্ঞান, 

জ্ঞানের উপর, শুঙ্ জাতীর তবুজ্ঞ,ন, বিজ্ঞান ৭1 জ্ঞানের গধিকা'র 

এবং হুক্ম গাতীয় তত্বজ্ঞান, বিজ্ঞন ও জ্ঞানের প্রতি, সণ জাতায় 

তব্রজ্ঞান,বিজ্ঞান ব! জ্ঞানের অধিকার নাই। এ কারণ,মূল তত্বজ্ঞান 

লাতেরু জন্য, ভগবৎ প্রসাদ আবশ্তক ; নচেৎ উপাসন৷ নিশ্ররোজন 
হুইত। ম্বেমন স্কুল বিজ্ঞান জানেন যে, এক মাত্র শর্তিই ভিঙ্ 
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ভিন্ন, পদার্থ, রূপ, গুণে, প্রকাশ। কিন্তু জ্ঞান, এখানে অন্ধ, 
সেই প্রকার মল তত্বজ্ঞ/ন, একমাত্র চৈতৃন্ত পুরুষের আস্মাদ 
লান্ডে সুমর্থ, এখানে সপ ও হুক জাতীয় জ্ঞান, বিজ্ঞান, বা 

তত্বজ্ঞান, সত্যতত্ব অন্ুতবে সম্পূর্ণ হতাঁশ। যেমন স্থূল বিজ্ঞন 

সম্বদ্ধে জ্ঞান, অন্ধ হইলেও, বিজ্ঞান মিথা। হয় না» সেইরূপ জাগ- 

তিক জ্ঞান, বিজ্ঞান ও তত্বজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ, মূল তত্বজ্ঞানরূপের 

ধারণায় অসমর্থ হইলেও, বন্ষজ্ঞান মিণ্য। বা কপোল কল্পিত হইয়! 

পড়ে না। বরং এখানে ইহাই বুঝ! প্রয়োজন যে, যে অনস্থায় থে 

ভাব, সেই অবস্থা, লাভ না হওয়া পরাস্ত, তাহার ভাব বুঝ! 
অসম্ভব। ইহাষ্ট এই জগতের রীতি ॥ এবং বুঝিবার 'প্রয়োজন 
হইলে, যে রীতি অনুসারে, যাহ! বুঝা! ভগবানের নিয়ম, তাঁ! অব- 
লম্বন কৃরাই বুদ্ধিমানের কর্তবা, নচেৎ পওুভশ্রয় হয় য়াব্র। 

* স্ুল পরর্ঘ মাত্র, ইন্ডরিয়ের রপ। একারণ যাহার যে ইন্জিয় 
রহিয়াছে, তিনি সেই ইন্দ্রিয়েরু বিষয়দূপ পদার্থকে, গ্রহণ করিতে 

সক্ষম। এইরূপে গ্রহণ করা ঈন্দ্িয়ের স্বভাব। এই স্বভাবের 

নামই জ্ঞান। ইন্দ্রিয় না থাকিলে, জ্ঞান প্রকাশ পায় না, ইহার 

কারণ ইন্দ্রিয়ই তেষ্োময় জ্ঞানরূপ। মন বুদ্ধি প্রকাশ পদার্থ; 

এ কার জ্ঞানের ভিন্নতা অনুভবে সক্ষম । একই, প্রকাশ, ভিন, 

ভিন্ন, স্যাস্বাদররূপে প্রকাশ হয়, ইহা মনন্তত্বের স্বপ্নীবস্থার বিষয়, 

বিঢারেও পাওয়া যায় । মন, বুদ্ধি প্রকাশতত্ব। এই মন, বুদ্ধি, 

একত্রে প্রকাশরূপে বর্তমান থাকিলে, মন ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও 

আস্বাদ গ্রহণে সমর্থ হয়। এবং এ প্রকাশে, বুদ্ধি জ্ঞাতারূ€প গ্রকাশ 

মাজে বর্তমান থাকে এইজন্য মন বুদ্ধির একই প্রকাশ থাকিব'র 

* অবস্থার নাম, বিজ্ঞানন। অথবা মুন বুদ্ধি বিজ্ঞান বা আলক 



ই জ্যোতিঃপথ। 

পদার্থ। এবং আত্মাই সর্ব প্রকার অন্ুভবের মূল। যেহেতু 
আত্ম না থাকিলে, কোন প্রকার অনুভূতির সম্ভাবনাও নাই। 
ইন্ভ্রিয, মন, বুদ্ধি ও বিষয়, ন্সাত্মারই প্রকাশ, এ কারণ, 

আত্মার 'প্রকাশই, মূল তত্ব জ্ঞান নামে অঠিহিত। চেতন! ভাবই 
আত্ম।র প্রকাশ, এই এক মাত্র চেতন। পার্থ ই,সর্বরূপের প্রকাশ; 

ইনি অপরিবর্তনীয় চৈতন্য পুরুষ জগতরূপে পরিবর্তনীয় বলয়! 

প্রতীয়মান, এই জ্ঞাণ,চেতন' তত্বে অনুভূত ভয় বলিয়া-_চেতন1 ঝ! 

আত্মাকে তত্বজ্ঞান বলিয়া বুঝ। আবশ্ঠীক। আত্মার অপরিচ্ছিন্নত! 

অবগত ন! হইলে, একই অপরিবর্তনীয় পরমাত্ম! পরিবর্তনীয়ও বহু 

বলিয়া বোধ হুইতেছেন, ইহা জ্ঞাত হওয়া আহম্তব। অতএব 

আত্মা ভাবই তব্বজ্ঞান ব1 তব্বজ্ঞন আত্মারই রূপ মাত্র যেমন স্কণ 

পদার্থ স্ুল ইন্ত্রিয়কে জ্ঞান রূপে প্রকাশ করে, সেইক্কপ পরমাত্মার 

প্রকাশই, জীবাতআ্মাকে তত্জ্ঞ!নী রূপে প্রকাশ করেন। এই জ 
তত্বজ্ঞান, কেবলমাত্র ব্রন্মকৃপা সাপেক্ষ, দ্বিতীয় উপায় নাস্তি। 
শরণাগত হইধা, আজ্ঞা পালন রূপ প্রার্থন করাই, কপাপ্রর্থ 

মুমুক্ষুর পক্ষে, সত্য লাভের সহায় ও সম্বল। 

ও শান্তঃ, ও শাস্তিঃ, ও শাতিঃ। 

অনিত্যে নিত্য বিরাজ । 
যাহ1*কখন পরিবর্তন হয় না, তাহার নাম নিত্য । যাহার 

পরিবর্তন ঘটে, উহা! অনিতা । এই ভাবে দেখিলে, যাহা কিছু 

আছে খলিয়া, জান। যায়, সমুস্তই অনিত্য। এবং নিত্য কল্পনা,” 
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অমুলক হইয়! উঠে। কাধণ যে, মন বুদ্ধি বা! জ্ঞানে ধারণ! ঘ্টবে, 

সে মন, বুদ্ধি, জ্ানও *অনিগ্য। যে হেতু ,ইহাদ্দের পরিবর্তন, 
প্রততক্ষত। এমত অবস্থায় অনিত্োর দ্বারা নিতা ধারণ! অসম্ভব । 

এবং যে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান[দি, ধারণার অধিপতি, তাহার* কর্তৃত্ব 

বহির্ভাগে, নিত্যানিত্যের ধারণ!, কপোল কল্পিত হইয়া পড়ে। 

অতএব ষ্দ নিত্য বলিয়া! কিছু থাকে, তাহ! অনিত্যেরই ভাবাস্তর 

হইবে, নচেৎ নিত্যের কোন অপ্তিত্ইই নাই। বিচার করিলে দেখ! 

যাইবে, ক্ষুপ্র ভাবের নাম অননত্া এ'ং বুঃৎ বা সমষ্টি৫র নাম 

নিতা। বস্তু এক, ভাবে-ভির ভিন্ন প্রকাশ মাত্র। 

বুঝিবার সুবিধার জন্তু, একটি উপমা কল্পনা কর! হইল। 

ধরা য।উক, জল ব্যতীত অপর কোন পদার্থ নাই। এবং জল 

বস্ততে, সর্ব শক্তিই বর্তমান আছে । এ জলে, বরফ, নানা মু্িতে 

ঢৃই হইতেছে ' কখন বা পরম্পরের ঘর্ষণ, কখন ব! কোন একটি 
অপর কোন্ একটির উদ্ধে, কখন বা নিয়ে, কখন উত্তর, কখন 

দৃক্ষিপ, কখন পূর্বব, কখন পশ্চিম, প্রভৃতি চারিদিকে, বু বরফ 

রহিয়াছে, কোনটি বা মনুষ', কোনটি বা পণ পক্ষী, কোনটি ঝ 

ভগ্ন হস্তপদ, কোন বা বলিষ্ঠ, কোনটি বা ছূর্বল বাক্তিভাবে, পরি- 

ভ্রমণ করিতেছে । আবার কোন স্থানে ব্যান্রের মুখে মনুষ্য ব! অন্ত 

কোন পুস্তমূত্তি পতিত, কোন স্থানে বা ব্যাপ্রের শরীর মধ্যে, অন্য 

€োন জীব প্রবেশ করিতেছে, গ্রতৃতি নান! ব্যাপার ঘটতেছে। 

এখন বু'ঝধা! দেখা প্রয়োজন, এই যে, এক স্থান হইতে অন্য স্থানে 

এক একটি বরফের মুর্তির গতিবিধি, যাহা, দেখ! যাইঙেছে উহ্! 
কি বাস্তব গতি? অথব! বাস্তবিক কি, ব্যাত্রের শরীরে অন্য দ্বীবের 

* প্রবেশ, সত্য ঘটন1? দ্বিতীয় রহিত যে জল বস্ত্র তাহার গতি 
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কোথায় হইবে? অত এব অন্তরে জলের অদ্বিতীয়ত।ব অবলম্বন 

রাখিয়া, গতিশীল বরফের বিচার আরস্ত কর।'যাউকীঁ। ধর্দিও একটি 

মাত্র বস্তর মধ্যে স্থান কল্পনা নাই। তথাপি একই বস্তুতে, একর 

' অধিক গুণ বা প্র$াশ কল্পিত হইলেই, স্থানের জ্ঞান পাওয়! যায়। 

ভিন্ন ভি ভাবই স্বান কল্পনার সহায় । অতএব জল বস্তুতে, স্থানের 

কল্পনা, প্রথমে ধরিয়।. পরে প্রতি স্থানে, বা জল পদার্থের প্রতি 

পরম গুতে, সর্ধশঞ্চির চিন্তা রাখিয়া, বুঝ! প্রয়োজন এই যে, 

কোন শক্তি বা গুণ জথব| নাম রূপ প্রকাশকে এক স্থান হইতে, 

গ্রকাশ হইয়া অপর স্থানে আমিণার প্রয়োজন হয় কি 

ন!? অথবা এক স্থানের রূপ, গুণ, শক্তি বা প্রকাশ, অপর 

স্থানে, গম্নাগমন করা সম্ভবপর কি নহে? প্রথমে দেখা 

যাইতেছে যে, এক স্থানের পরমাণুত, যে যে, গুণ বর্তমান, 
অপর স্থানের পরমাথুতেও পসেইসেই গুণ আছে। এরূপ 

অবস্থায়, কোন গুণকে, এগ্ঠত্র হইতে আরিবার প্রয়োজন দেখা 

যায় না। [দ্বঠীয়৬ঃ, জলের 'এক পরমাণু গুণ, সেই পরমাণুকে 

নিগুপ করিয়া, স্থানান্তরে গমন অপস্ভব, তৃতীয়তঃ জলের যেকোন 

পরমাণু:ত বা স্থানে, যে যে, গুণের প্রকাশ প্রষ্লোজন, তাহ উত্ত 

স্থানে হিত পরমাণুতেই বর্তমান রহিয়াছে । এবধপ অবস্থায় 

গতির প্রয়োজন ও নম্তাবনাঃ নিক্ষল ও মসম্ভব। এবং অপর 

দিকে, জলে পরম এু নকল, নিজ নির্জ, রূপ, গুণে স্থির ভাবে 

প্রকাশ পাক! সত্বেও, গতি প্রভৃতি ভাব প্রতীয়মান হইতে পারে। 

জলের মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিম ছুইটি দিক কল্পনা করিয়া! ধরা যাউক, 
পুর্ব হইতে, একটী বরফ টুকরা পশ্চিম দিকে যাইতেছে । 

যেখানে জল ভিন্ন অপর পদার্থ নাই, দেখানে জলের মধ্যেই, এই 
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বরফ টুকরার গতি হইতেছে, মনে কর প্রয়োঞজন। বরফ, যাহা 

জল হইতে পৃথকৃবণিয় দুষ্ট হইতেছে, উহা! জলেরই শক্তি মাত্র, 

ব! জঙ্োক্ই কোন না কোন রূপ, গুণ, শক্তির বিকাশ মাত্র বুঝ! 
আবশ্তক। কারণ জল ভিন্ন, অপর পদার্থ নাই। তাহার পর 
যদি বুঝ| যাঁয় যে, জলের সর্ব স্থানেই, বরফ রূপের প্রকাশ ও অস্ত 

শক্তি আছে, তাহ! ভইলে, প্রী বরফ শক্কির গতি, অপর কিছুই 
নহে, এক স্থানের জলে অর্থাৎ পুর্ব দিকের জলে, বরফ শক্তির 

অস্ত ও পশ্চিম দিকের জলে, বরফ শক্তির প্রকাশ হইতেছে, 

ধরিলেই নিত্য স্থির রূপ জলের, বরফরূগ অনিত্য ভিন্নতা» ও 

গতি ভাব, ও প্রকাশাপ্রকাশরূপ, পর্শক, জলেরুই, রূপ, 

গুণ, ব্যক্তি ভাবের প্রকাশে, ইহ! বোধ হইতেছে বলিয়া বুঝিবার 

শর থাকে না। অন্তান্য ভাব সঙ্বন্ধেও এই রূপ মিলাইয়! 

লইলে, তবেই জল পদার্থ, এক অদ্বিতীয় সর্বশক্তিযুক্ত হওয়! সত্তেও 
তাহাতেই ষে বহু পারবর্তন প্বোধ হইতেছে, তাহ। বুঝা যায়। 

পরমেশ্বর সম্বন্ধে, এই রূপ ধারণ।। করিতে পারিলেই, এক নিত্য 

স্বরূপ সর্বশক্তিমান পরমাতআ্মাতেই, অনিতা জগত, বা নাম, রূপ, 

গুণ, শক্তির বোধ, বুধা! যাইবে । প্রকাশ অপ্রকাশে, সত্যের 

কোন কালে কিছুই, অনিত্য হইবার নাই, এবং সর্বপ্রকার 
প্রকাশ, আপ্রকাশ, উদয়, অন্ত, জন্ম, মৃত্যু গতি আদি বোধ 

হওয়। সত্বেও, €কোন কালে কোন প্রকার গতি বা পরি- 

বর্তন।দি হইতেছে না । অথচ জগৎ ব্যাপারে সর্বদ। পরিবর্তন ও 

ভিন্ন ভিন্ন ভাব, নাঁমরূপাদি, জীব-চক্ষে প্রতীয়মান হইতেছে, ইহ! 

বুঝ। যাইবে। এই ভাব বুঝির! অদ্বিতীয় ব্রদ্ধে নিষ্ঠাযুক্ত হইবার 

জন্যই, নিত্যানিত্যের বিচার প্রয়োন। বাস্তব পক্ষে অনিতয) 



২ জ্যোতিংপথ। 

কিছুই নাই, একই নিত্য পরমাত্মাই, বহু, রূপ, গুণ, শক্তির সহিত 

প্রকাশমান আছেন। সর্ব স্থাপ্সেই* তাঁহার সর্বপ্রকার 

শক্তি প্রকাশ রহিয়াছে। ভীবশক্তিতে, বখন যে-"প্লক্তির 
লক্ষ্য পড়ে, তাহা! জীবের নিকট প্রকাশ বোধ হয় বলিয়াই চির 

শান্ত ব্রঙ্গে, অশীস্ত জগতের সহিত, তাহার নানারূপ ও পরিবর্তন 

দুষ্ট হয়। বান্তবিক সমস্তই অচল ভাবে রহিয়াছে । যেমন একই 

মন পদার্থে, সর্বশক্তি আছে বলিয়াই স্বপ্নে বু ভিন্ন ভিন্ন ব্যবহার 

ৃষ্ট হয়। সেইরূপ, একই সত্য পরমাত্মাতে, শক্তির প্রকাশ 
অস্ত ঘটিতেছে বলিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ব]াপার, বা জগৎ বোধ করাইতে- 
ছেন ব! ভাসাইতেছেন। এভাবে ব্রহ্মভাব ধারণ করিতে পাঁরিলে, 

সর্বস্থানে একই সর্বশক্তিমান পরমেশ্বরের উপস্থিতি, পূর্ণরপেই 
ধারণা হয়। তখন একেই সমস্ত ও সমস্তকে একই নিত্যতে 

তত্বজ্ঞানী দর্শন করেন। 

ও শানস্তঃ শাণ্তঃ শাস্তিঃ। 

স্কুল, সৃন্মন, কারণ ও ব্যক্তিভাব। 
যে সকল বিষয়, ইন্দ্রিয়, অনুভবে সক্ষম, তাহার নাম স্কুল 

পদার্থ। যাহ! মন বুদ্ধির গোচর, তাহাকে হুক এবং যাঁছার অন্ু- 

সন্ধানে, মন, বুদ্ধি আত্মহার! হইয়! পড়ে, তাহারই নাম কারণ। 

কিন্ত যে ব্যক্তির স্থল, হুক, কারণ ভাব, তাহার সন্ধান এক দিকে 
যেমুন দুর্লভ, অপর দিকে তেমনই সুলভ । যেহেতু, তাহার 

লুকান যেমন সভবে না, অপর পক্ষে, নূতন প্রকাশ হওয়াও। 

তেমনি অসম্ভব। কারণ তিনি অপরিবর্তনীয়। এমত অবস্থায়, 



স্থল, সুক্ষ, কারণ ও ব্যক্তিভাব। ২৭ 

সহজেই মনে হওয়া সম্ভব, যে, ধিনি পূর্ব হইতেই ভগবান 

বা পরমাত্মাকে *দেখিনতছেন, তিনি চিরকালই দেখিবেন। 
আর্থ দেখেন নাই, তাহার কোন কালে দেখিবার সম্ভাবনাও 

নাই। যেহেতু যাহ! আছে, তাহা একমাত্র অপরিবর্তনীয্ পরমা- 

বই আছেন, তাহার যখন পরিবর্তন নাই, তখন দ্বিতীক্প কে 

আছে, যাহার পরিবর্তন হইয়া, অপ্রাপ্ত বিষয়, প্রাপ্তি হইবে। 

জীবের পরিবর্তন স্বীকার করিতে হইলে, জীবকে, পরমাত্ম। হইতে 

ভিন্ন বলিতে হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমেশ্বর ছিতীয়-রহিত, 

এক রস স্বরূপ, নিত্য, নিরঞ্জন । অর্থাৎ পরমাত্মবা ব্যতীত অপর 

কিছুই নাই, ত্তীঙ্কার আস্বাদ ভিন্ন ভিন্ন নহে। তাহার উপস্থিতিয় 
কখন অভাব ছিল ন| বলয়! তাহার উৎপত্তি নাই । এবং তিনি 

কোন বর্ণের দ্বারা, কোন ভাবের দ্বারা,অথব! কোন প্রকার ৰিশেষণ 

দ্বাক্ঈ আবদ্ধ নহেন। এক দিকে প্রত্যক্ষ ব্যাপারে সর্বদাই পরিবর্তন 

দেখ! যাইতেছে, ইহ! অস্বীকার করিবার যে৷ নাই, অপর দিকে 

শ।স্্র বা তব্জ্ঞান নিত্যনিরঞ্রনকে দাড় করাইয়া রাখিয়াছেন। 

ইহার সামঞ্জস্য কোথায়? ব্যক্কিত্বেই ইহার ধীড়াইবার স্থান। 

কারণ ব্যক্তি, যে ভান্েই থাকুন না কেন, সেই এক অপরিবর্তনীয় 
ব্যক্তিই থাকেন। ব্যক্তি, বিশেষণযুক্ত হইলে, ঝ বিশেষণবর্জিত 
থাকিলেওবাক্তিত্ের কিছুই হাঁস বৃদ্ধি হয় না। ব্যক্তি, অবস্থা দ্বারা 
পরিচ্ছিন্ন ব অপরিচ্ছিন্ন হন না। ব্যক্তিতে সর্বগুণ প্রকাশ 

থাকিলেও বাক্তি নিগুণ, কারণ,কোন গুণ দ্বারা বা কোন গুণ থাক 

ন। থাকায়, ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের কোন প্রকার পরিবর্তন হয় ন|। 

যেমন মনুষ্য জ্ঞানী হয়, মুর্খ হয়। মনুষ্াই জাগে, ঘুমায় বা ্বপ্ 

দেখে । মন্ুুষ্যই সুশ্রী, কুৎসিত দেখায় কিন্ত ইহাতে যেমন 



২৮ জ্যোতিঃপথ। 

মন্তযোর মনুষ্যত্ব ব। ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়, না, একই মহ 

বা ব্যক্তি অপরিবর্তনীয় থাকে, সেই রূপ একই পরমাত্ম। বা 

ব্রহ্মব্যক্তি, শ্বগুণে নিগুণে, পরিবর্তনে, অপরিবর্তনে, ৮.1, 

অগ্রকাশে, স্থুল, হুমম, কারণে, সমভাবে বর্তমান থাকেন বলিয়াই, 

ব্রহ্মব্যক্তি অপরিবর্তনীয়, এক রস স্বরূপ নিরঞ্জন, অদ্বিতীয়, নিত্য 

স্বতঃগ্রকাশ। এ কারণ অগ্রাপ্তির প্রাপ্তি অসম্ভব নহে। এই 

একমাত্র ব্যক্তির মধ্যে, আপন ও পর এই ছুই ভাব বহিয়াছে। 

কারণ, আপন ও পর এই ছুই ভাব ব্যতীত ব্যক্তিভাবের 

গ্রকাশ অপম্ভব। অতএব এই ব্যক্তিভাবই, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, 

গুণ, শক্তি, প্রভৃতির কারণ ভাব। পরমাত্মার এক রস ভাঁবই 

ভিন্ন ভিন্ন আন্বাদের এবং তাহার অপরিবর্তনীয় অবস্থাই, 
সর্বপ্রকার পরিবর্তনীয় অবস্থার কারণ। ব্যক্তির এই ভিন 

জাতীয় কারণ অবস্থাই, গ্রকাশে স্থুল, সুক্ষ, কারণ নামে অভিহিত 

হয়। যথা চৈতন্ত ব! গ্রকাশ ভাব--কারণ রূপাবস্থা। ভাব ও 

আন্বাদময়- সু্াবস্থা | ক্রিয়! বা পদার্থ _স্থুলাবস্থা 1 এই স্থূল, সপ, 

কারণ ভাব নিঞ্জ নিজ কারণে স্থিত হইলেই, ব্রন্গে স্থিত হয়। 

যেহেতু ইহার্দের কারণ অবস্থা ব্রন্ধের ব্যক্তিত্বেন সহিত অভিন্ন। 

যেমন প্রত্যেক স্থল পদার্থ, পৃথিবীতব্বের অন্তর্গত, সেইবূপ 

সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্কিত্ব, এক ব্রহ্ম ব্ক্তিত্বেরই অন্তর্গত. আর 

যেমন ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ থাকিয়া, কোন স্থুলই পৃথিবীত্ের 

দাবী করিতে সমর্থ নহে, সেইরূপ কোন ভিন্ন ভিন্ন জীব ব্যক্তিত্ব, 

বঙ্গ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নহে। যেমন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে স্থুল 

প্রকার্নকে, পৃথিবীত্ব লাভ করিতে হইলে, ভিন্নতা! ত্যাগ করিতে 

হয়, সেইরূপ ব্রক্গভাঁবে প্রকাশ হইতে হইলে, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত্ব 



কর ও করনা । ২৯ 

পরিহার প্রয়োজন । যেমন কোন ফলমূলাদি দ্রব্য, পৃথিবীর 
সহিত পূর্ণ মাত্রাঞ্জ মিশ্রিত না হইলে, উহার ভিন্ন আম্বাদ নষ্ট হয় 
ন[২-জ*প্ুথিবীর সহিত সম আন্বাদে বঞ্জিত থাকে, সেই প্রকার 

যাবৎ জীব; ইন্ড্রিয়, মন, বুদ্ধিতে, ভিন্ন ভিন্ন সুখ ছঃখ, জেনগাভোগ 

করে, তাবৎ এক রপ স্বরূপ বর্গ আম্বাদে বঞ্চিত থাকেন। এ কারণ, 

'স্্রন্গ প্রাপ্তির জন্ত, মুমুক্ষুর প্রতি, ইন্দ্রিয় ভোগে ও বাসনায় বিরত 
থাঁকিবার উপদ্দেশ। এবং ক্ষুদ্র বাক্তিত্ব রূপ অহঙ্কার, ব্রদ্ধ ব্যক্তিতে 

উপশম করিবার জনা, তক্তি গ্রীতি মহকারে এক রস স্বরূপ অপরি- 

বর্তনীয় চৈতন্য ব্যক্তিরই যে, সর্বভাবে উপস্থিতি, ইহ। অনুভাবের 

প্রয়াস আবশ্তক ?₹ এই ব্যক্তি ভাবের, ব্যবহার লাভ হইলে সর্ব 

পরিবর্তন, ও সর্ব ভিন্ন ভিন্ন ভাব, প্রকাশ থাক সত্বেও, সাধক 

পরমেশ্বরকে, এক মাত্র অপরিবর্তনীপ নিত্য প্রকাশমান দেখিবেন। 

এই ব্যক্তিভাবের আ্বাদ লাভের জন্যই, সর্বপ্রকার সাধনা, 

যে সাধনা, এই এক মাত্র বাত্কির আম্বাদ্দের অনুকূল নহে, উই! 

আত্মগ্রতারণারূপেই পরিণত হয়। 

কণ্প ও কণ্পনা । 
শাঙ্েব্রন্মীর এক দিবসের নাম কল্প বলিয়! রাখ! হইয়াছে। 

অর্থাৎ ব্রহ্মার লীল! অবস্থ। ব1*মন বৃদ্ধির গ্রকাশ অবস্থার নাম কর। 

এই ফল্পকে বুঝিতে হুইলে, ব্রদ্ধা ও তাহার দিবস কাহাকে বলে, 

তাহা জান। আবগ্তক। নচেৎ কল্প নির্ণয় অসম্ভব । 

ব্রন্ষের যে শক্তির দ্বারা, স্ষ্টি কার্ধ্য হয়, তাহার 'নাম 
বঙ্গা। এ জন্ত ব্রহ্মার আর একটা নাম, গ্রজাপতি। এই গ্র্া- 
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পতি শবের বারা, ব্রহ্মার কর্তৃত্ব আছে বলিয়! বিশেষ করিয়া 

নির্দেশ করা! হইয়াছে । অর্থাৎ বরহ্ধা, পরর্রব্মের জ্ জাতীয় কেবল 
মাত্র হৃষ্টি করিবার শক্তি নহেন, জীব মাত্রেই তাহার অধীন,এধং 
তিনি জীন্কবর নিয়ামক, ইহাও বুঝান হইয়াছে । আরও, ব্রহ্ম 

'পরব্রদ্ধের শক্তি হইলেও তিনি পুরুই-ুকীতি নহেন, এন্প 

বলিবার কারণ কি? বিচার করিলে বুঝ! যাইবে, বাস্তবিক পক্ষে 

বন্ধা, ব্রহ্ম হইতে অপর কিছুই নকে, ব্রদ্ষেরই জগৎ ভাবে, 
প্রকাশ হইবার প্রথম ক্রমনির্দেণ মাত্র। অথব! ব্রহ্মভাঁবকে 

অপরিবর্তনীয় নিত্য শ্বতঃগ্রকাশরূপে বজার রাখিয়া, তাহাতে 

সর্বপ্রকার পরিবর্তনকাধ্য হইতেছে, ইহাই বলিবার জন্য, ব্রহ্ম! 

গ্রভৃতি গুণদ্দেবতার করন! ব| নামকরণ । এইজন্য সষ্টি: রূপ 

পরিবর্তন অবস্থার নাম কর ঝ| ব্রহ্গার দিবসকাল বলিয়! নির্দেশ 

করা হয়। এই কারণ সন্ধ্য। বন্দনায় (চন্্রহূধ্যমসৌ ধাত। যথা 
ূর্ববমকন্ধয়ং ) লিখ! আছে, অর্থাৎ পুর্ব পূর্বব কল্পের ন্যায় বিধাত1, 
চন্্রনূর্যকে করনা করিলেন । এ কল্পনার যথার্থ ভাব ন। বুঝিয! 

অবোধ মন্থ্ষ্য, জগত মাত, পিতা, গুরু, আত্মা পরমা ত্বা চক্্রমা 

ুর্য্য নারায়ণকে হ্যষ্ট পদার্থ বলিয়া ঘ্বণ! ক্লুরিয়।, সর্বপ্রকারে , 

দ্বণিত ও লাঞ্চিত হইতেছেন। ইহার যথার্থ ভাব, উদঘাটনের 
জন্যই, কল্প ও কল্পনার বিচার। নচেৎ কল্প বিচার নিশ্রায়োজন। 

করন! একটী মনের ধর্ম বা বিকাশ রূপ। এই কল্পনাব 

মধ্যেই সংকর বিকল্প রহিয়াছে। কোন বিষয়ের ভাব, মনের 
সহিত সংগ্প হইবার জন্ত, যে প্রকাশ ব! প্রয়াস, তাঁহার নাম, 

সংকর্জ, এবং কোন বিষয় হইতে, মনের বিষুক্ত হইবার ষে নিবৃত্বি- 
তাব, তাহার নাম বিকল্প । .যথায় বিষয়ের সম্বন্ধ নাই, তথায় 
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ংকল্প বিকল্প কিছুই নাই। এ কা'রণ বিষয় বিষয়ী অবস্থার 
নামই কল্প বলিয়! বুঝ! আবশ্তক। এই করই ব্রহ্মার দিবস- 
কাল হৃবুযক। উল্লেখ আছে। ইহা সবার! বুঝা প্রয়োজন যে, থা 
অবস্থাই ব্রদ্ধার দিবস। ব্রদ্ষের স্ষ্টি করিবার শক্তিকে ব্রঙ্ধা 
নামে অভিহিত কর! হয়। নচেৎ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্ধ। নামে, অপর 
সান ব্যক্তি সৃষ্টিকর্ত।বলিক্! নাই। শ্্ষ্টা ও স্ষ্টি রূপে প্রকাশ 

হইলেও ব্রহ্ম, অপরিবর্তনীয়, অহঙ্কাররহিত, এক রস স্বরূপে বিরাজ 

করেন, ইহ! বুঝাইবার জন্তই ব্রন্ধের ভিন্ন ভিন্ন শক্তির, ভিন্ন ভিন্ন 
অভিমান নির্দেশরূপ, নামকরণ হইয়াছে মাত্র। এবং ভিন্ন ভিন্ন 
সষ্থি করিবার মূলে একই স্ষ্টিশক্তি আছে, এই মূল স্ষ্টিশক্তি, 
অন্তান্য স্বপ্রিশক্তির প্রবর্তক বলিয়! উহাকে পুরুষ, অর্থাৎ স্বয়ং 
্রন্মেরই কর্তৃত্ব রূপ বলিয়া! ধর! হইয়াছে। অর্থাৎ স্থিশক্তির জাতি- 
গত ধভেদ, ত্যাগ করিয়া, যে মূল স্থষ্টিশক্তি, তাহার নাম ব্রহ্ধ! এবং 

জাতিগত ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ হইবার ব৷ করিবার যে 

ভিন্ন ভিন্ন শক্তি, তাহার নাম ব্রাঙ্গণী ( মহাশক্তি ) বলিয়। বুঝ! 
আবশ্তক। 

, দ্বিবস কাহাকে বলি। স্ুর্ধ্যনারায়ণের প্রকাশ অবস্থর 

প্রতি লক্ষ্য করিয়াই দিবস শবে ধ্যবহার। কিন্তু এই প্রকাশের 

সহিত, মহযোর জাগ্রত অবস্থার প্রকাশের মছিতও সম্বন্ধ রাখিয়! 

বলা,হয়। কারণ রয্য উদয়ের সহিত মনুষ্যকুল, বহু ভিন্ন ভিন্ন 

জীব জাতির সহিত জাগ্রত হইয়! কার্যে নিযুক্ত থাকেন, এবং 
এই অবস্থা, মন্ুযোর নিজ প্রকাশ রক্ষ। অর্থাৎ ক্রিয়াশীল থাকিবার 

উপযুক্ত সময় বলিয়াই, দিবস নাম দ্দিই। দিবসই মন্থষ্যের আত্ম 
বিকাশের প্ররুষ্ট অবস্থা। এমত অবস্থায় দিবদকে সূর্য্য, 
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নারায়ণের সহিত মন্ুযোর প্রকাশ বা ক্রিয়মাপ অবস্থা বুঝা 
প্রয়োজন। এই ক্রিয়ার প্রতি লক্ষ্য 'করিয়াই ব্রহ্মার দিবসে, 
জগতের প্রকাশ এবং ব্রহ্মার রাত্রে জগতের গরলয় হ়-এখলিয়া 
শাস্ত্রে 'বনিত আছে। এবং এই দিবসরূপ সৃষ্টি অবস্থই, ব্রহ্মার 
আত্মপ্রকাশ “অবস্থা বুঝ! আবশ্তক | এ অবস্থার আর একটী নাম 
ভূঃশলোক। অর্থাৎ জগৎ অবস্থ। এই জগৎ অবস্থাই বর্ধার্ 

দিবস। এই দিবসকে বিশেষ করিবার জন্য, রজনীর প্রয়োজন । 

ব্রহ্মার রজনীতে জগৎ লোপ হইলেও ব্রঙ্া লোপ হন না। 

এই সময় ব্রহ্মার অস্তিত্ব ধরিতে হইলে ব্রহ্ষার স্বপ্র বা সুমুপ্ত 
অবস্থার করন! প্রয়োজন । যেমন মনুষ্য স্বগাবস্থায় সুক্ষ 

ইন্জিয়ের কার্য হয়, সেই প্রকার স্যপ্টি লোপ হইলেও স্থষ্টির বীজ 

নুঙ্ষভাবে থাকে, এ অবস্থাই ব্রঙ্গার শ্বপ্রাবস্থা বা! ভূবঃ-লেক। 

এবং যে সময় ভিন্ন ভিন্ন স্থষ্টিশক্তি, সম্পূর্ণ রূপ, মূল হৃষ্টিশক্তির 

সহিত, অভেদে বর্তমান থাকে, তখন ব্রহ্গার স্ুযুপ্তি। ইহার নাম 

স্বলোক। আর যে অবস্থায়, মুল স্য্টিশক্তি ব্রহ্গবস্তর সহিত 

একরূপ হয়, তখন ব্রঙ্গার মৃত্যু বুঝিতে হইবে। অর্থাৎ 

এ অবস্থায় শ্রষ্া, সি বা স্ষ্ট কোন প্রকার, ভেদাভিমান নাই ।* 

বস্ত যাহা! তাহাই থাকেন। ব্রক্ধার এইরূপ উৎপত্তি, স্থিতি, 
লয়, অবস্থা! করনায় প্রয়োজন, কেবল, ব্রদ্ষের অপরিবর্তনীয় ভাব 

নির্দিষ্ট রাখিয়া, তাহাতেই, সর্ব পরিতর্তন বোধ হইতেছে, ইহ! 
বুঝাইবার জন্য । এবং যাহাতে একই ব্যক্তি স্থূল নুক্ম, কারণভাবে 

বিরাজ করিতেছেন, ইহ! মন্ুয্যগণ বুঝিয় শাস্তি লাভে সমর্থ হুন, 

সেইঞজন্যই এই সকল বিচারের আবশ্তক। 

৮» এখন ব্রহ্ম শব. যদি কেবল ষাত্র শব না হন. তাহা বিটি 
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কোন পদার্থের নাষ বরঙ্গ। তাহ। বুঝা আবশ্তক। এই যে সুর্যানারায়ণ 

জেযোতিঃ) দিবালোকরণে প্রকাশ পাইনা, জ্লীবজন্তর সহিত 

মনুষাগণ:ক্রে জাগ্রত করিয়া ক্রিয়মাণ রাখিতেছেন, তেজশক্তির 

দ্বার। জীব ও উত্ত্িদের অভাব উৎপন্ন ও মোচন করিতেছেন, 

এবং অস্তাঁচলে অনৃষ্ঠ হুইয়া জগতের মহছিত জীবাঁদিকে কার্যে 
নিবৃত্ত রাখিতেছেন, ইনিই সেই ব্রহ্ম, জগৎলীলায় ব্রঙ্গ, বিষুঃ, 
মহেশ নামে অভিহিত। ইহার প্রকাশ ও তেজশক্তির নাম 

বঙ্কা ও ব্রহ্াণী, চৈতন্ত ও প্রাণশক্তির নাম বিষুত ও বৈষ্ণবী, 
জ্ঞান ও বিদ্যার নাম মহেখ্বর ও সরস্বতী । একারণ সন্ধা 
ব্দন।য় এই হৃর্্যনাঠ়ীয়ণ জ্যোতিঃই ভিন্ন, ভিন্ন ন/ম রূপে বন্দিত 

হন। যেখানে ব্যক্তিভাবের প্রকাশ, সেইখাঁনে পুরুষ চৈতন্য, 
যেখানে কেবল মাত্র ক্রিয়াভাবের প্রকাশ, তথায় প্রকৃতি ব 

জড়তীব বুঝ। আবশ্ঠীক। বস্ত এক হইলেও ভাবের ভেদে কখন 
দেবতা, কখন দেবী নাম, একুই ব্যক্তির প্রকাশশক্তিমাত্র বুঝা 
প্রয়োজন। মন্থষ্য ইহাঁকে না, চিনিয়৷ তুচ্ছ স্যষ্ট পদার্থ মনে 
করেন, কিন্তু ইনিই এক মাত্র স্য্ট পদার্থের সহিত সৃষ্টিকর্তা 

পরম পুরুষ পরমেশ্বর*ব ব্রহ্ধ। জগংভাব প্রকাশের সহিত 

ইনিই জীবচক্ষে চন্ত্রম! হুর্য্যনারায়ণরূপে প্রত)ক্ষ হন, অর্থাৎ 

জগৎ প্রকাশের সহিত, পরমাত্মা প্রকাশ হইয়া, ব্রহ্মজ্োতিঃ, 

ফুদ্রব্ধপে দৃশ্ত হইলে, মনুষ্য প্ুন্ধজ্যেতিকে, চন্ত্রম! হুর্য্যনারায়ণ 
নামে অভিহিত করে, এবং অন্তান্ত তত্ব হইতে ভেদভাব 
রাখিয়া সীমাবিশিষ্ট বলিয়া জাত হয়। ইহাই জগৎ তাবের 

বিধি বলিয়া বিধাতা কর্তৃক চন্দ্রম! হুর্য/নারায়ণের কল্পন। ব| প্রকীশ 

বুধ! গ্রয়োজন। কল্পন! মনের ধর্ম র! প্রকাশ বা! মন রূপ বাঁ 
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স্বয়ং বাক্তি মননকারীর সহিত অভিন্ন একবত্ত, ইহ জানিয়!,যাহাঁতে 

মনুষ্য বিধাতা পুরুষই চন্্রম! হুর্যানারায়খ রূপে' প্রত্যক্ষ হইতেছেন 
বুবিয়া ভক্তি শ্রদ্ধাপুর্বক উপাসন! দ্বার! মঙ্গল লাভ করস সেই 
জন্তই লিখা আছে যে, পূর্ব পূর্ব্ব কলের স্তার় অর্থাৎ পূর্বে বঙ্গ 

ভরাগ্রত্ত হইলে, যেমন তাহার মন বুদ্ধি প্রকাশ হুইয়। কার্য 

হইয়াছিল, সেই প্রকার এবার ও ব্রহ্মা জাগ্রত অর্থাৎ চন্দর্মা 
হুর্যানারায়ণরূপ মন, বুদ্ধি, রূপে প্রকাশ হুইয়! জগৎ, সৃষ্টি, পালন, 

ও লয় কার্য আরম্ভ করিলেন। এই চন্দ্রম! কূর্য্যনারায়ণরূপ মন 

বুদ্ধির প্রকাশ অবস্থ।ই, ব্রহ্মার দিবস অবস্থা । এই প্রকাশরূপ, 
দিবাগমে সমস্ত সৃষ্টি প্রকাশ পায়। তাপ ণও প্রকাশের সমতা 
অবস্থায়, কেবলমাত্র চন্ত্রম! জ্যোতিঃ প্রকাশ থাকিলে, ব্রহ্মার রজনী 

রূপ সমস্ত স্থূল জগৎ লয় হইয়া যায়। জগতরূপই ব্র্গার দিবস, 
নচেত ব্রহ্মার দিবস বলিয়া! অপর কিছুই নাই। ব্রহ্মার প্রকাশ 

অবস্থা বা ব্রন্মেরই ল্ষ্টি ভাবের প্রকাশ মাত্র। যাহাতে প্রতাক্ষ 
জ্যোতিকে আশ্রয় করিয়! মনুষযগণ, জে1তিতেই পূর্ণ ব্রত্মের আশ্মাদ 
লাভ করতঃ কৃতার্থ হন, এবং জ্যোতিকে ক্ষুদ্রভাবে অবলোকন 

করিয়াও জো1তিঃ ব্যক্তি এই টুকু ৰা সীমাবদ্ধ মনে না করেন) 

ইহ! বুৰাইবার জন্ত, চন্দ্রম! হৃর্ধযনারায়ণ জ্যোতিকে কর্রূপে 
প্রকাশ বলিয়া! বলা! হুইয়াছে। নচেৎ এই জে[তিঃ. কল্লাতীত 

ব্রহ্মই প্রকাশমান রহিয়াছেন। 

কথিত আছে যে, কল্লারস্ভতের পূর্বে, প্রজাপতি পিতামহ 
মহণবে চারিবেদকে মুখে লইয়া মংস্তর্ূপে ভালিতে থাকেন। 

পর্রে কপ আরম্তের সহিত বেদ প্রকাশ হয়। একারণ বেদ অনাদি 

অন্য । ইহার যথার্থ ভাঁবঃজ্যোতিঃম্বরূপ ব্রন্ধা, ভাব বা আস্বাদ: 
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রূপ মহার্ণবে, অস্তিত্ব, রূপ, ভিন্নতা ও অহঙ্কার এই চারি জানব 

প্রকাশরূপ বেদ, এক মাত্র তেজরপ মুখে, ধারণ করিয়। মীনরূপ 
চৈতন্য জ্ঞান বা প্রাপরূপে ভাসিতে থাকেন, অর্থাৎ প্রকাশ মাত্রে 

বর্তমান থাকেন । মীনরূপ বলিবার কাঁরণ,ম্তস্ত যেমন শরতের বিপ- 
রত দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ জ্যোতিভাব ভিন্নতাভাবের বিপরীত 

দিকেই গতি ঘটায় । এই ভাবে বেদ বাজান রূপ প্রকাশের সত্ব, 

রজঃ, তমঃ তিন গুণ নিশ্চেই থাকে । এই তিন গুণই বেদনামে 

উক্ত হয়, এ কারণ বেদের আর একটি নাম ত্রয়ী অর্থাৎ জিগুণময় 

প্রকাশ। জ্ঞান থাকিলেই হুক্মভাবে অজ্ঞানত। অর্থাৎ ভিন্নতাও 
থাকে। এজন্য ব্রঙ্ধকে ত্রিগুণাতীত বল! হয়। এই সত্ব রজঃ 

তমঃ গুণ ও ভিন্নতা জান লইয়াই চারিবেদের প্রকাশ, ব। ইহাই 
সষ্ি, প্রকাশের সহিত চারিবেদ নামে অভিহিত হুয়। এ কারণ 
বক্ষ লাভের জন্য বেদেরও অতীত অর্থাৎ হুক্ম অজ্ঞানরূপ 

দ্বৈতভাব ত্যাগ কর! আবন্তক | « 

ব্রহ্ম-গায়ত্রী । 
যে গীত, তিন ভাবে প্রকাশ পায়, বা যে গীত গায়ককে 

পরিত্রাণ কারে, তাহার নাম গামুত্রী । এই গীঠ শবের যথার্থ ভাব, 
সর্বপ্রকার ভিন্ন ভিন্ন গ্রকাশকে বুঝা প্রয়োজজন। যেমন একই 

শব, উচ্চারণের তারতম্যে বহু শব্দ, বাক্য, রাগ, রাগিণী তাল, 

মান, সুর প্রকাশ হইন্না গারক ও শ্রোতাকে বিমোহিত করে, 
সেই প্রকার জ্যোতিঃম্বরূপ একই ব্রহ্ম,তিন গুণে, (সত্ব রজঃ তম! 
গ্রকাশ হুইয়! জীব ও জগৎ উভয়" রূপে মায় মোহ দ্বারা 
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পরিবেষ্টিত হুইয়! রহ্য়াছেন। যেমন শবের মধ্যে গুকার শবই 

মূল, সেই প্রকার, প্রকাশের মধ্যে হুর্ধ্যনারায়ণ প্রকাঁশই মূল 

প্রকাশ। যেমন একই ওকার শর্ষের মধ্যে অ, উ, ম, কলরব হত্ব, 

দীর্ঘ, প্লুত আছে, সেইপ্রকার একই হুর্ধযনারায়ণ প্রকাশের মধ্যে 
সত্ব, রজঃ তম: গুণ ব! চেতনার প্রকাশ, আম্বাদ ও দাহিক। শক্তি 

রহিয়াছে । যেমন ও"কার শব্ষের মধ্যে ভিন্ন ও অভিন্ন উভয় 
ভাব আছে ( অ, উ, ম, ও ও"), সেই প্রকার একই সুর্য্যনারায়ণ 

প্রকাশের মধ্যে, ভিন্ন ও অভিন্ন ভাবের প্রকাশ ( চৈতন্ত প্রকাশ 

ব| জ্ঞান, জড়ত। ও পুরুষ চৈতন্য জ্যোতিঃ ব্যক্তি) আছেন। গুকার 
যেমন ত্রিপদের সমষ্টি, সেইরূপ জ্যোতি বাক্তিই চন্দ্রম। 

কুর্ধ্যনারায়ণ ও অগ্নি ব্রহ্ষের প্রকাশের সমষ্টি । এবং ধিনি এই 

তিন জ্যোতিঃকে এক জ্যোতিংশ্বরূপ ব্রহ্ম বগিয় জ্ঞাত হন, 

তিনিই মুক্তিলাভ করেন। এই জন্ত জ্যোতিঃশ্বরূপ প্রকাশের 
নাম গায়ত্রী অর্থাৎ এইভাবে যিন্নি জ্যোতিঃকে জানেন, জ্যোতিঃ- 
পুরুষ তাহার ভ্রাণকর্তা হন। এজন্য জ্যোতিঃম্বরূপের নাম গায়ত্রী 

রাখ। হইয়াছে। এবং জ্যোতিই ব্রহ্গব্যক্তি ও বস্তু বলিয়া, 

জ্যোতিঃম্বরূপ চৈতন্ঠময়ের নাম ব্রহ্গ-গায়ত্রী'। এই ব্রঙ্গ-গায়ত্রীকে 

শব দ্বার বুঝিবার অগ্কুল শব্দ সকলের নামও, ব্রহ্ম-গয়ত্রী 

ঝলিয়৷ প্রকাশ কর! হয়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে চোহন্ত পুরুষ 

ব্রহ্ম ই, ব্ধ-গায়ত্রী। একারণ যতক্ষণ পর্য্যস্ত শব্ধ গাক্সত্রীর ভাব 

গ্রহণ করিয়া, ব্রন্ম উপলব্ধি ন! হয়, ততক্ষণ পর্যান্ত গায়ত্রীর শব 

সকল, সাধকের নিকট ফলহীন মৃত বৃক্ষের তায় দণ্ডায়মান 
থার্ক। ইহাই ব্রহ্ষ-গায়ত্ীর অভিসম্পাত গ্রস্তাবন্থা। যখন 

স্বীধক, একই পরমাআ্মাকে,তিন জে]াতিঃরূপে, তিন গুণ ও সপ্ততত্ব 
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ব1 অষ্ট প্রর্কতিরূপে অর্থাৎ পৃথিবী, জল, অগ্নি, বাযু, আকাশ, 
চন্্রমা, হূর্ধানারায়ণ, ও তারাগণ বা জীব এই *অষ্টভাবে একই 

ব্ক্তি €জ্যাতিংন্বরূপ পরমাআাকে উপলব্ধি করিবেন, তখন 

গায়ত্রীদেবী আভরণরূপ অভিসম্পাতমুক্ত হইয়! সাধককে মুক্ত 
করেন। ইহাই ব্রহ্গ-গায়ত্রীর অভিসম্পাত মোচন জাঁনিবেন। 
নচেৎ ৰাস্তবিক পক্ষে তাহার প্রতি এ অভিসম্প।ত নহে, এবং 

দ্বিতীয় কেহ নাই ষে তাহাকে অভিসম্পাত করিবে। এ অভি- 

সম্পাত বা অঙ্ঞানতার প্রকাশ, জীবেরই স্বাভাবিক অজ্ঞানতা! বা 

বন্ধন-ভাব। রর 

অগ্নিজ্যোতিঃ, চন্দ্রমাজ্যোতিঃ) ও কূর্ধযনারায়ণ জ্যোতি; এই 
তিন জাতীয় গ্রকাশই, তিন গুণ, তিন লোক, উদারা, মুদারা ও 
তারু!, এই তিন শব্ব ভেদ, এবং হৃন্ব, দীর্ঘ, প্রত এই তিন প্রকার 

শবের গতি। এই তিন ভাব, একেয় অন্তর্গত হইতে হইলেই 

একটি গোলাকার অবস্থা ঘটে। খবরের মধ্যে, তুন্ব, দীর্ঘ ও প্লুত, ন! 

থাকিলে, যেমন অচ্ছেগ্চ হ্থরের গতি ঘটে না, সেই প্রকার প্রকাশের 

তিন ভাব ন! থাকিলে, অথগ্ড প্রকাশা গ্রকাশভাব রক্ষা করিয়া 

প্রকাশের ধারণ। ঘটে ঠ1। স্বরের মধ্যে যেমন মুদার! হৃদ, তার 
দীর্ঘ ও উদার প্রত, সেইরূপ প্রকাশের মধো চন্দ্রম। প্রকাশ হুপ্থ, 
ুর্্যনারায়ণ প্রকাশ দীর্ঘ এবং, অগ্নিজ্যোতিঃ প্লুত। ক্রিয়াতাবে, 
তাপভাব হুম্ব, প্রকাশভাব দীর্ঘ ও জীবন ব! চেতনাভাব প্রুত। 

উদার৷ স্বর যেমন উদার! মুদার! ও তারা তিন স্বরের একতা! 

ও ভিন্নতা প্রকাশ রাখে, সেইরূপ অগ্নিজ্যোতিঃ অর্থাৎ চেতন 

ব! জান অগ্নি, চন্রমাও কূর্য্যনারায়ণ প্রকাশের ভিন্নতা ও এক্, 
রক্ষা করিতেছেন। যেমন উদারাই বেগধতী হইয়া মুদারা ও তারা 



৩৮ জ্যোতিঃপথ। 

স্বরে প্রকাশ পায়, সেইরূপ চেতন ক্ষুধাগ্নি, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি এবং 

বৈশ্বানর অগ্নি, চন্ত্রম! সুর্যনারায়ণ জ্যোিঃরূপে প্রকাশ পাইয়া, 

জগৎরূপ গীতরূপে, জীবকে মোহিত করিতেছেন । ষেত্রন তিন 

বরের মধ্যেই সপ্তস্থুর রহিয়াছে, দেই প্রকার, তিনজাতীক় প্রক!- 

শের মধ্যে, সন্তু তত্ব বর্তমান। যেমন গীত সর্বগ্রকার ভিন্ন ভিন্ন 

গীত ও রাগরাগিণীময় ও সর্বপ্রকার আশ্বাদরূপ অথচ সর্ব ভিন্ন 
ভিন্ন গীত ও রাগরাগিণীর অতীত, এক রস-ম্বরূপ। সেই প্রকার 

ব্হ্মগায়ত্রী, সর্বগ্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ ও আস্বাদর়ূপ দেব- 

দেবীময় হইয়াও একই অসুত-রস-স্বদূপ চৈতন্তপ্রকাশ। ইনি 
এক মাত্র হুইয়াও বহু ভিন্ন ভিন্ন, নাম, রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাবে, 
প্রকাশ বোধ হন বলিয়াই, ইহার নাম গায়ত্রী রাখ! হইয়াছে। 
আকাশই সর্বপ্রকার ভেদভাব রক্ষা ও প্রকাশ রাখিয়ছে। 

অসংখ্যগ্রকার শব এই আকাশেই বর্তমান। শ্রবণেন্্িয়ের দ্বারা 
আকাশকে গ্রহণ করিলে ভিন্ন ধর্ভন্ন শব ও স্বর লাভ হয়। মন 

ইহাতে গ্রহণ করিলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের অনুভব, এবং বুদ্ধির গ্রহণে 
ঝ/ক্তিভেদ্ অন্থভব হয়। এজন্য আকাশ পদার্থ ই, গায়করূপ চেওুন- 

ভেদ, বাঁগম্রীগিনী-বূপ ভাব-ভেদ 'ও সুব'ও শব্দভেদ-দূপ ক্রি 

ভেদ ভাবে, গীতরূপে গ্রকাশ হইতে জগৎ নামে প্রকাশমান। ইনি 

বস্ত জ্যোতিঃ । ইহাঁকে ধারণ! করিলে, জীব ত্রিতাপ হুইছত পরিত্রাণ 

পান বলিয়াই, ইহার নাম গায়ত্রী। অর্থাৎ জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন 

আম্ব।দ হইতে গীতকারী জীবরূপ গায়ক জ্োতির প্রসাদে মুক্ত 

হয়ু বলিয়াই, জ্যোতির নাম ব্রহ্ম-গায়ত্রী। অর্থাৎ জ্যোতিঃরূপে 

দিই জীবগণকে ত্রিতাঁপ হইতে উদ্ধার করেন। যিনি সর্ব্ঘ বিষয়ের 

'মহিত বিষদীকে একই ঈত্যন্বূপ পরমা স্ব! বলিয়া দেখেন, তিনিই 



গায়ত্রী-শাপোদ্ধার । ৩৯ 

গায়ত্রীর জাপক | এই ভাবে জ্যোতিঃকে, প্রত্যক্ষ করাই, গান 
জপ কর! । জে)াতিঃই ব্রন্ধগ।য়ত্রী, ইহ। ব্যতীত অপর কেহ নাই, 

যিনি জীবৃকে মুক্তি বাশাস্তি দিবেন বা গায়ত্রী হইবেন। এবং 

ইনিই সর্ব জ্ঞানের মূল ও সর্ব-জ্ঞ|ন-রূপ বলিয়াই, ইহার ন[ম বেদ 
ব৷ বেদমাত1। ইহার ধারণায় সর্ধঘ বেদরূপ জ্ঞন লাভ হয়। 

এজন্য গায়ত্রীর ধারণ! ব! গায়ত্রী পাঠে, বেদের ধারণ! ব| সর্ব্ব বেদ 

পাঠ হম়। অতএবজ্ঞানী ব্যক্তির কর্তব্য যাহাতে বেদমাত1-রূপ 

গায়ত্রী মাতার উপাসন! দ্বারা জ্ঞানরূপে মুক্তত্বূপ পরমানন্দ লাভ 

করিতে পারেন, তাছার চেষ্টা করেন। ব্যর্থ শব্ধজালে জড়িত 

হইয়! পশুশ্রমে অমূল্য জীবন অতিবাহিত.কর। অজ্ঞানেরই কার্যয। 
ও" শান্ত; ও শাস্তি; ও শান্তি | 

গায়ত্রী-শাপোদ্ধার | 

গায়ত্রী দেবীর প্রতি ব্রহ্মার, বশিষ্ঠের ও বিশ্বামিপ্রের অভি" 
মম্পাত আছে এবং এ ,অভিসম্পাত মোচন ন। হইলে, গায়ত্রী দেবী 

সাধককে, উদ্ধার করিতে অপারক থাকেন। এহইকরপ শাস্ত্রে গিখ! 
আছে। ইহার যথার্থ ভাব এই যে, যতক্ষণ পর্যাস্ত সাধক জগৎ- 

লীল-রূপ গায়ত্রীকে, একইগ ব্রন্গের, ত্রিগুণক্নপে প্রকাশ বলিয়! 

ন। বুঝেন, তশক্ষণ জীবাত্মাতে ব্রহ্ম আস্মাদ লাভ হুয়না। এবং 
যখন জীব একই পরমাস্াকে কারণ, সুক্ষ স্থূল ব! সত্ব, রজ:, তমঃ 

ব্রিগুণাত্মক রূপে প্রকাশমান দেখিবেন, তখন ভক্তের অদ্তুরে 

বন্ধ-'আম্বাদ ল/ভ হইয়া, জীবাত্ম! পরমাত্বা অতেদে ক 



৪৬ জ্যোতিঃপথ। 

তাহাই থাকেন। ইহাই স।ধককে উদ্ধার করিবার সম্বদ্ধে, গায়ত্রীর 
পক্ষে অক্ষমতা ও সক্ষমত। জানিবেন। 

একই জ্যোতিঃ চেতনা, চত্রমারপে সংকল্প বিকল্প শৃক্তি দ্বারা 
জগৎ করন! বা প্রকাশ বোধ করাইতেছেন। জগৎ চন্ত্রমাক়্ই 
প্রকাশ, অপর কিছুই নহে, এবং এই চন্ত্রমা-প্রকাশরূপে পরমাত্মাই 
প্রকাশ রহিয়াছেন, এই জ্ঞান লাভ হইলে ব্রহ্ম! অর্থাৎ উৎপণ্ডি- 

কারিণনী রজঃ-শক্তি দ্বারা, জীবাত্মার যে বিমোহিত ভাব, তাহার 

পরিহার হয়। ইহাই গায়ত্রীর ব্রহ্মশাপ মোচনের প্রথা । 

পরমাত্ম! বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্দিষ্টভাবে হুরধ্যনারায়ণরূপে প্রকাশ 

হইয়া, জীব-্ঠক্ষে উপস্থিত রহিয়াছেন। ইঞ্থারই নাম বশিষ্ঠ। 
ইনিই জীবাত্মা-রূপ রামচন্ত্রের গুরু । ইহার কৃপায় অহঙ্ক।ররূপ 
রাবণের বিনাশ হয়। যতক্ষণ পর্ধ্যস্ত জীব ইহাকে চিনিতে না 

পারেন, ততক্ষণ পর্যযস্ত সব্বগুণষয় চৈতন্ত আনন্দভাব লাভে 

বঞ্চিত. থাকেন। জীবাত্মা পরুমাত্মা অভেদে একই পুরুষ 

চন্দ্রম! হুর্যযনারায়ণ ও অগ্নিরূপে প্রকাশ থাকায় জগৎ গীত চলি- 

তেছে, ইহা জ্ঞাত হওয়াই বশিষ্ঠ কর্তৃক গায়ত্রীর শাপোদ্ধার। 
একই চৈতন্ত জ্যোতির্ময় সত্তাই জগংক্ুপে, বহু ভিন্ন ভিন্ন 

বোধ হুইতেছেন। কিন্তু বাশুবিক পক্ষে পরমাত্মা বা সাধক 

স্বয়ংই একমাত্র আছেন, দ্বিতীয় কেহ বা কিছু নই, এই 

জ্ঞানই জীবের চিরমুক্তি। জীবাত্বাই আপনাকে ও জগৎকে ভিগ্ন 
ভিন্ন বা বিশেষ বিশেষ করিয়! রাখিয়ছেন। যেমন জীব জাপন!কে 

বিশিষ্ট অর্থাৎ পরমাত্বা হইতে ভিন্ন বোধ করেন, সেইরূপ জগৎ 

* পরমাত্ব। হইতে ভিন্ন ভিন্ন বোধ করিতেছেন। এই 
শন বোধই জীবাত্মার *বন্ধনভাব। জীবাত্মার এই বন্ধন, 



»গায়ত্রী-শাপোদ্ধার। ৪১ 

হুর্য/নাপার়ণ জ্যোতির সহিত অভেদ অবস্থায় মে/চন হয়। এই- 

রূপ অভেদাবস্থায়, জীব্মত্ার বন্ধন মোচনই ব্রহ্গগায়ত্রীরূপ ব্রঙ্গ- 

প্রকাশের প্রতি হইতে বশিষ্ঠের অভিসম্পাত মৌচন। 

পরমাত্মার তাপ ও রূপ্ময় ভাবাপন্ন অগ্নি গ্রক।শই বিশ্বামিত্র। 
অর্থাৎ জাগতিক সর্বপ্রকার রূপ অগ্নিব্রন্মের। এবং মগ্িব্রহ্ষই 

গাপ ও রূপ-শক্তি দ্বারা সকল প্রকার ভিন্ন ভিন্ন জীব, জন্ত, বৃক্ষ, 

লতা, ফল, ফুল রূপে চেতন! বস্তকে, প্রকাশ বোধ ঘটাইতেছেন। 

এবং ইনিই জীবশরীরে ইন্দ্রিয় ও তাঁপরূপে সর্বপ্রকার ভিন্ন 

ভিন্ন ভাব অনুভব করিতেছেন। ইনিই জগতভাব রক্ষা করিবার 

উপায় বণিয়াই, »ইহার নাম বিশ্বামিত্র অর্থাৎ বিশ্বভাবের শত্র ও 

বন্ধু। সমস্ত জগৎই এই অগ্িব্রন্মের রূপ, ইহ! জ্ঞাত হওয়াই 

খিশ্বামিত্র-বূপ অগ্রিব্রহ্গ কর্তৃক চেতনা-ভাবের আভরণ উদ্ঘাটন" 

রূপ অভিসম্পতের মোচন। 

জীব যতক্ষণ পর্য্যন্ত এই তিন ভাবের প্রকাশকে; ব্রহ্ধ বলিয! 

উপলব্ধি করিতে ন পারে, ততক্ষণ পর্যাস্ত জগৎ রূপ গায়ত্রী, অভি- 

সম্পাতগ্রস্তর্ূপ, পরমাত্মা হইতে পৃথক ভাষেন বলিয়া সাধকের 

“অভীষ্ট সিদ্ধ হয় না; যাহাতে সাধক সর্বরূপে, পরমাত্ম।কেই 

দর্শন, মনন, ধ্যান, ধারণ! করিয়!, একই পরমাস্বার বা আপনার 

উপস্থিষ্ডি অনুভবে সমর্থ হন, এবং ব্রহ্ম আছেন কি নাই বলিয়! না 

কৃঝার জন্ত নিরাশ হইয়। না*পড়েন, সেইজন্ত কৌশলে গায়ত্রী 
অভিসম্পাত ও তাহার মোচন ভাবের বর্ণনা । বাস্তবিক পক্ষে 

গায়ত্রীর প্রতি অভিদম্পাত নছে। জীবাত্মারূপ গায়কের প্রতিই 

এই অজ্ঞানরূপ অভিসম্পাত রহিয়াছে । তিন্ন জ্ঞানই অজ্জুনের 
মূল। এই তিন্ন ভাব পরিহারপূর্বক একমাত্র পরমাত্মার উপস্থিতি, 



৪২ জ্যোতিঃপথ | 

অনুভব করিতে পারিলেই, অজ্ঞান অভিসম্পাত মোচন হইয়! 

জীবাত্ম। অভেদে পরমানন্দ থাঁকিবেন।' ইহ! বুঝাইবার জন্য 

অভিসম্পাতের ব্ণনা। 

রঞ্জিত ও নিরঞ্জন । 
যাহাতে কোন প্রকার চিহ্ন বা দাগ নাই অর্থাৎ যে বস্ততে, 

একের অধিক ভাব প্রকাশ পায় না, তাহ!র নাম নিরঞ্জন। অর্থা, 

অঞ্জনরহিত বস্ত। এই নিরঞ্জন শব ব্রঙ্গ বা পরমেশ্বরের প্রতি। 

ব্যবহার হইয়! থকে | বিচটুরে দেখ। যায় যে, এই বিচিত্র বিশ্ববঙ্গাণ্ড, 

সর্বদ| অসংখ্য চিত্রে চিত্রিত, তাহ! নিরঞ্জন পরমেশ্বরেই নিত্য বর্ত- 
মাঁন। তথাপি পরমাত্মা নিরঞ্জন। এই নিরঞ্জন ভীব বুঝিতে হইলে, 

ইহাই বুঝ! আবশ্তক যে, এক অথপ্ড ভাবে সর্ব ভিন্ন, ভিন্ন, নাম, রূপ, 
গুণ, শক্তিতে, একমাত্র পরমাত্মাষই নিত্য বিরাজমান। যে ভিন্ন 
ভিন্ন নাম, রূপ, গুণ, শক্তি ব! ভাবের প্রতি লক্ষ হউক না কেন, 

উদ্থা বাশুব পক্ষে ব্রন্ধ হইতে অতিরিক্ত কোন নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, 

ব৷ ভাব নহে। জীবে স্থান ও কালের ভেদ-কল্পনা আছে বলিয়াই, 

এইরূপ ভিন্নতা, ধারণায় হয়। জীবের ব্যষ্টি অর্থাৎ ক্ষুঞ্জ ভাবই, 
এই স্থান ও কাল ধারণার মুল কারণ। এইজগ ঘতক্ষ পর্য্যস্ত 
জীবে ক্ষুদ্র ভাব অর্থাৎ পৃথক আমির্ব অহঙ্কার বর্তমান, ততক্ষণ 

পর্য্যন্ত নিরপ্রন ব্রহ্ম অপ্রত্যক্ষ থাকেন। যাহ! কিছু সময়ে ও স্থানে 

প্রকাশ অপ্রকাশ হইতেছে বলিয়। ধারণ! করি, যদি উহ! সর্ব, 
৮ পর্বন্থানেই প্রকাশ আছে বলিয়! ধারণ। হয়ঃ অথব! সর্ব 

ন সর্ধবকালে আপন উপস্থিতি অন্গভব করিয়!, স্থান-কালের 
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ভাব আপনাতেই অবগত হওয়| যায়, তাহা! হইলে আপনাকেই 

সর্ব রঙে রঞ্জিত অণ্চচ নিরঞ্জন বলিয়াই বুঝিবেন। 
এই “ক্স বিশ্ব, যাহ! ভিন্ন ভিন্ন আন্বাদরূপে প্রকাশ, ইহ! বস্ততঃ 

্রঙ্ধ ঝ ব্রহ্ম প্রকাশ বলিয়াই ব্রহ্ম নিরঞ্জন। নচেখ রঞ্জিত জগ*, ব্রঙ্গ 

হইতে পৃথক্ বস্ত ঝ1 প্রকাশ হইয়া ব্রন্গে অবস্থিত থাকিলে, ব্রহ্ম 

কখন নিরঞ্জন হইতে পারিতেন না। যেমন মনুষোর চক্ষে, অপর 
পার্থ ই অঞ্জনর্ূপে শোভ! পায়, সেইরূপ জগৎ, ব্রদ্ধ হইতে পৃথক্ 

হইলে, ইহ! ব্রহ্ম গ্রকাশকে ভিত্তি করতঃ প্রকাশ থাকিয়া, ব্রচ্গেরই 
অঞ্জন নামে অভিছিত হইত । এবং এমত অবস্থায় ব্রন্মের নিরঞুন 

হওয়। অসম্ভব থারকিত। অতএব এই যে জগৎ, নানা নাম, রূপ, 

সংক্ঞ।, ইহ1 কি বস্ততঃ কি নাম, রূপ, গুণ, শক্তি, ও ভাবে, বঙ্গ- 

বস্তই বিরাজমান রহিয়াছেন, বলিয়াই ব্রহ্ম নিরঞ্জন। জীবের ক্ষুদ্র 

তাবই স্থান, কাল, পাত্র, ভেদকে প্রকাশ রাখে বলিয়।ই নিরঞ্রনেই, 
অঞ্জন-রূপ, ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রূপ, গুণ, শক্তি, ও ভাবের আস্বাধ 

লাভ ঘটে। এ কারণ, এক-রস-স্বরূপ, নিরঞ্জন ভাবের উপলব্ধির 

অন্ত, সাধকের পক্ষে স্থান, কাল, পাত্র ভেদ ত্যাগ করিয়া, একমাত্র 

ব্রন্মের উপস্থিতি ধ্যান* ধারণার পদ্ধতি । এই স্থান, কাল, পান্র 

তেব, ত্যাগ করিলেই সাধক, একমাত্র আপনিই অদ্বিতীয় ঘত্তৎ 

তাবে বিঞ্ঞাঙ্জ থাকিবেন। সর্বপ্রকার প্রকাশ ব্রন্ষেরই প্রকাশ, 

বর্ণ বাতীত অপর কেহ বা কিছু নাই। এই ভাব বুঝাইবার অগ্তই 
ব্রঙ্ধকে নিরঞ্জন বণিবার প্রয়োঞজন । নচেৎ ব্রহ্ম নাই, বা অনস্ত- 

শক্তি, রূপ গুণ, অপর পদার্থের বা অপর ব্যক্তিরই, ইহা! বলিবার 
জন্য) পরমেশ্বরকে নিরঞ্জন বলা হয় নাই। 

ও' শাস্তি; ও" শাস্তিঃ ও' শাস্তিঃ। 
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পরমেশ্বর ও জীবের ব্যক্তিভাব। 
ধ্ক্তিভাব কল্পনার মধ্যে, ইচ্ছাশক্তির প্রকাশধার্এ। অনি- 

বাধ্য ।* যথায় ইচ্ছাশক্তির সম্পূর্ণ অভাব ধারণা, তথায় ব্যক্তিত্বের 

স্বীকার নাই * ক্রিয়াহীন ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব, বিচারে স্থান পাস 

ন।। এ কারণ কার্্যই ইচ্ছার সহিত, ইচ্ছুক বাক্তির নির্দেশকণ। 

যেখানে ক্রিয়া ও কর্তাভাবের উপর লক্ষ্য হয়, সেইখানেই ব্যক্তির 

ধারণা ঘটে। এবং কর্ম ক্রিয়ারই রূপ বলিয়া, কর্তা ব ব্যক্তি 

ভাবেরও লক্ষ্যন্বরূপ। যেখানে ক্রিয়া বা কর্ম নাই, সেখানে বর্তী 

ধ! ব্যক্তি নাই । এজন্ঠ যে ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়। দ্বিতীয়- 

রহিত কেবল মাত্র পরমেশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার কর] যায়, সেভাবে, 

ব্যক্তির ইচ্ছা বা কর্মভাব নাই। ইহা! বর্গের যত্তং ভাব ব 

অবস্থা । যেখানে জীব জগৎ ও ব্রহ্ম এই তিন ভাবের প্রতি লক্ষ্য 

আছে, সেইখানেই কি ব্রন্ষের কি,জীবের ব্যক্তিত্ব, ইচ্ছা, ক্রিয়া ও 
কর্ম সমস্তই আছে বলিয়া ধর! প্রয্নোগন। এইথানেই ব্রহ্গের 

পরমেশ্বর, পরমাত্ম! প্রভৃতি ব্যঝ্ভাব, কল্পন। কর] হয়। এবং 

এই অবস্থায় ব্রন্দের জীবগত ব্যক্তিভাব,ঘ পূর্বেই স্বীকৃত বলিয়! 
বুঝ। প্রয়োজন । কারণ জীব-ব্যক্তি, ন! থাকিলে) ব্রন্মের বাস্তি- 

তাব, কে কল্পনা করিবে। এখন দেখা যাইতেছে, বযুক্তি-ভাবে, 

জীব ও ব্রহ্ষের জাতিগত একতা সত্বেও ক্রিয়াদির তারতম্য 

প্রত্যক্ষ। এখানে আর একটি বিষয় 'বশেষ করিয়! বুঝ। প্রয়োজন 

যে, জীব অজ্ঞনতা বশতঃ আপনাকে, যেমন, কি অন্য জীব 

ঘা কি ভগবান হইতে, পৃথক্ ব্যক্তিত্ব অঙ্গীকার করে, 

রত্রহ্গও কি সেইরূপ অপর জীব হইতে আপনাকে পৃথক্ বাসটি 
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বলিয়। অনুভব করিতেছেন? ইহ! কখনই সম্ভব নছে। ধিনি নিত্য 

এক রস-ম্বরূপ নিরঞ্জন, ঠৈতন্যময়, তিনি কি প্রকারে নি স্বভাব 

বিস্থৃত হ্ইবেন। জীবের ব্যক্তিত্ব, অপর জীব ও ব্রহ্মকে চক্ষের 
আড়াল করিয়! প্রকাঁশ। কিন্ত ত্রন্ধের ব্যক্তিত্ব ইহার সম্পূর্ণ বিপ- 

রীত। অর্থাৎ যাহ! কিছু আছে এবং যত প্রকার ভির ভিন্ন ব্যক্তি- 
ভাব প্রকাশ, সমস্তকে অন্তর্গত করিয়াই তাহার ব্যক্তিভাব 

বর্তমান। যদ্দিও ভক্তে পৃথক্ ব্যক্তি বোধ রাখিয়া! (অর্থাৎ ভক্ত 

অন্তরে পার্থক্য রাখিয়া ) তিনি ভক্তের নিকট পৃথক্ ( অর্থাৎ 

ভক্ত ব্র্মকে, আপন! হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বোধ করিয়া থাকে) 
এইরূপ ভাবে গ্রঞ্কাশ হন, কিন্তু তথাপি, তিনি আপন! হইতে 

ভক্তকে বাস্তব পক্ষে, কখন পর করিয়া দেন না, বা তাহার পক্ষে 

অপর বলিয়া কেহ ভিন্ন ব্যক্তিরও থাকিবার সম্ভাবনাও নাই। 

কেবল ভক্তকে, ভক্তের অন্তরের ভাবের অনুযায়ী আশ্বাদ দিবার 

জন্যই, এইরূপে পৃথক্ দর্শন দিয্। থাকেন। এজন্য তিনি পূর্ণরূপে 
ভক্তহ্ৃদয়ে গ্রকাশ হইলে, ভক্ত আপনাকেই অদ্বিতীন্ন ব্রহ্ম- 

রূপেই উপলব্ধি করেন। জীবের ব্যক্তিভাঁব অজ্ঞানময় বলিয়া, 

জীব, অপর বা অন্ত প্যক্তির কল্পনা রাখে | ব্রহ্ম, পরমাত্মা বা 

পরমেশ্বর জ্ঞানময়, একারণ, তাহ!তে পৃথক্ ব্যক্তির কল্পনা অস- 

স্তব। 'পইজন্ত গীতায় পাওয়! যায় যে, বিরাট প্রন্ম সকণ 

লোক ও দেবদেবী, দৈত্যদাঁনব, মনুষ্য, জীব, জন্ত, প্রভৃতিকে 
আপনার অন্তর্গত করিয়। অজ্ঞুনের নিকট প্রকাশ হইয়াছিলেন। 
এবং আরও পাওয়। যায় যে, ভগবান একমাত্র পুর্ণ হইলেও অজ্ঞান- 
বশতঃ জীব ফলাসক্ত হুইস্ ভিন্ন ভিন্ন দেবদেবীর উপাসন! কর্টী। 
কিন্ত এ উপাসন! অবিধিপূর্ববক পরমাক্খারই উপাসনা এবং পরম 
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আই শ্রী সকল উপাঁসকদ্দিগকে ফল দান করেন। এখানে বুঝ। 

গ্রয়োজন যে, ষর্দ তগবান হইতে পৃথক্ দেবদেখী থাকিত বা 

ব্রন্মের ব্যক্তিত্বের অতিরিক্ত দেবদেবীর ব্যক্তিত্ব ব্রঙ্গের স্বীরূত 

হইত, তাং হইলে, অপর দেবদেবীর পুজায় অবিধিপূর্বক ব্রহ্গের 

পুজ! হইত না,। এবং এ পূজার ফলাফলদাতা, অপর দেবদেবী না 

হইয়া, ব্র্দই ফলদাত! বলিয়! উল্লেখ কর! নিশ্রয়োজন হইত খ 
ইহার যথার্থ ভাব এই যে, জীব অজ্ঞানবশতঃ ব্রঙ্গ হইতে পৃথক্ 

দেবদেবী ও তাহাদের ক্ষমতা অঙ্গীকার করিয়! ফলাকাজ্জায় 

দেবদেবীর উপাসন! বা পুঞ্জা করিতেছেন, বলিয়া মনে করেন। 
কিন্ত ব্রহ্ম ঝতীত অপর দেবদেবী পৃথক্ না থাকায়, উহ! অবিধি- 

পুর্ববক ব্রন্মেরই পুজা করা হয়ঃ এবং ফ্ল।ফল প্রকাশ হইলে, 

উহা পরমাত্ম(ই দয়া করিয়া ফল দান করিলেন, ইহাই বুঝা 

আবশ্ুক। এবং দেবদেবীর বিষয় এইরূপ বুঝা আবশ্তক যে, 

ব্রন্মের ভিন্ন ভিন্ন কার্ধ্যকরী শক্তিবু নাম দেবী, এবং শক্তির সহিত 

তাহার চেতনাভাবের উপস্থিতি-ভাবের নাম দেবতা। ব্রহ্ষের 

ব্যক্তিত্ব, জীবের বাক্তত্বের হায়, অজ্ঞনপূর্ণ ব্ট্টিভাবাপন্ন হইপে, 

অপর দেবদেখী বা জীবের কতৃত্ব বা তাহাদ্দেগ পুজায়, কি বিধি" 

পূর্বক, কি অবিধিপুর্বক, কোন প্রকারেরই, ব্রন্গের পুজা হত 

না, ব। কাহারও কার্যে ব্রন্মের কর্তৃত্ব থকিত ন।। জীবের কর্তৃ- 

ত্বর ও ভাবের হ্য।য়, ব্রন্মের কর্তৃত্ব ৷ ভাব, ক্ষুদ্র হইয়া পাঁড়ত। 

অতএব জীবের ব্যক্তিত্ব ও ব্রহ্মের বাক্তিত্বের এঁকাতা-_জ্ঞানে 
২স্থিত। অর্থাৎ ভগবান যে, জ্ঞানময়, সর্বজ্ঞ, ইচ্ছাশক্তিযুক্ত, 

ইন্রু কেবলমাত্র মনুষাকে বুঝ|ইবার জন্তই, ব্রন্ধব্ক্তিত্বের কখন। 

প্নচেৎ তিনি বিশেষণরহিত্ত যাহা, তাহাই। তাহাতেই সর্ব 



পরমেশ্বর ও জীবের বাক্তিভাব। ৪৭ 

বাক্তি ও ব্যক্তিত্ব গ্রকাণ আছে অথচ তিনি ব্যক্তিভাবেরও অতীত্ত 

যংতৎ। 

সূর্যযনগুলে সর্বলোকের ধ্যেয় দেবদেবীর অবস্থিতি, বর্ণনায় 

আছে। বিচার করিলে বুঝা যাঁয়, উহার অর্থ একই পুরুষ পরম- 

সবার, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, গুণ, শক্তির নাম দেবদেবী। এবং হধঃনার। 
য়ণই একমাত্র জ্যোতিঃপুরুষ পরমাত্ব। বলিয়!, ইনি, সর্বশক্তিমান 

ব। সর্বদেবদেবীময় ৷ এই কারণেই সর্বদেবদেবীর শরীর জোতিঃ- 

পদার্থে ঘটিত বলিয়! উল্লেখ । এবং দেবদেবীরূপ সমস্ত শক্তি) পর- 

মাত্মার বলিয়াই,, সকলে পরমাত্মরই দ্বারা পরিচালিত বলিয়! 
প্রকাঁশ। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে পরমাস্ম1"হইতে ভিন্ন কোন দেব- 

দেবী নাই, যাহার! পরমাত্ম(র অধীনে কাধ্য করিষে বা পরমাস্ব। 
যান্তাদ্দের উপর কর্তৃব করিবেন। এবং পরমাস্্াও এরূপ অক্ষম 

নহেন, যে জন্ত, তাহাকে অপরের সাহায্য লইয়া! কার্ধ্য নির্বাহ 

করিতে হইবে। আনন্দ আম্বা্ের জন্ত জীবের দৃষ্টিতে, ্রহ্গব্যক্তিত্ব 
পৃথক রাখেন মাত্র বা বোধ হয়। নচেৎ ব্রন্ষের ব্যক্তিত্ব জীবের হ্যান্ন 

ক্ষুদ্র হইয়া পড়িলে, তাহার কর্তৃত্ব অপ্রতিহত থাকিত না। অতএব 
বন্ধের ব্যক্তিত্ব, জীবের ব্যক্তিত্বের সভায় কাহাকেও পর রাখিয়া 

বর্তমান নহেন। তাহাতে ব[ক্তভাবও আছে, কেবল মাত্র তিনি 

অব/ক্রপহীক্য প্রকাশের অত্টুত, নহেন, তিনি সর্ববভাবেই ব্যক্ত, 
বাচ্য বা প্রকাশ রহিয়াছেন, ঈহাই ঠাহার বাক্তিত্ব। 



৪৮ জ্যোতিঃপথ। 

ব্যক্তি, ইচ্ছা, আকাঙ্ক্া, চেউ। ও ক্রিয়া 
চেতনার ব্যক্ত ৰা মনযুক্ত অস্তিভাবের নাম, ব্যত্বিত্ব। সে 

প্রাপ্তি মনেই অবস্থান করে, তাহার নাম ইচ্ছাশক্তি । যে শক্তি 
মন হইতে প্রাপ্য পদার্থ বা ব্যক্তিকে ভিন্ন ভাবে রাখিয়া আকর্ষণ 

বিকর্ষণ রূপে প্রকাশ, তাহার নাম আকাজ্ষা। ব্যক্তি ও পদার্থের 
রূপ, গুণ, শক্তির পূর্ণ বিকাশ অবস্থা, অর্থাৎ কর্তা ও কর্মের পুর্ণ 

সম্মিলনাবস্থার নাম ক্রিয়া। ক্রিয়ার সহিত আকর্ষণ বিকর্ষণ রূপ 

গতিই চেষ্টাশক্তি। এই নকল শক্তি, ভাবে ভিন্ন তিন্ন হইলেও, 
একমাত্র প্রকাশ পদার্থের স্থাকিত্বের তারতম্যে, ভিন্ন ভিন নাম- 

করণ। 

প্রকাশ-শক্তি, ব্যক্তি বা বস্ত-বোধক, অথবা ব্ক্তিরই 
ব্যক্ত অবস্থা। ভিন্নত! ব! প্রকাশ অপ্রকাশ ব্যতীত, প্রকাশের 

অবস্থান, সম্ভবে না । অতএব ব্যক্তিত্বতে, বস্তুর, প্রকাশ অপ্রকাশ 

ও ভিন্নাভিন্ন উভয় ভাবই স্থিত আছে। এই ভিন্নাভিন্ন ভাবই 
আকাশ পদার্থ । অতএব আকাশই ব্যক্তির রূপ। 

প্রাণ বা জান-শকঞ্িই, প্রকাশকে জ্ঞার্ত'হয়, এবং জ্ঞেয়রপে 
প্রকাশ পায্ন। অর্থাৎ হুল গতিভাবাপন্ন প্রকাশই, প্রাণ বা বাযু- 

রূপ। জ্ঞাতা ও জয়, উভয়ে প্রকাশ থাকিয়া, সম্বন্ধে াসিলেই 

গতিভাব প্রকাশ হয়। গতি না থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের 

ভিন্নতা জ্ঞান বা জ্ঞাত ও জ্ঞের এই দুই তাবের ভিন্নাস্থিত্য 

বোধ, হইত না। অতএব গতিরূপ প্রাণ বা বায়ুই ইচ্ছাঁশক্তি। যে 
ট্াশ,অপর প্রকাঁশকে, আপনার সহিত অভেত্ব করিবার উপযুক্ত 

বপে প্রকাশ হয়, তাহার নাম আকাজ্ষ।। তাপ ও প্রকাশময় 



বাক্তি, ইচ্ছা, আকাজ্্।, চেষ্টা ও ক্রিয়া। ৪৯ 

অদ্বৈতভাব-ব্ূপ অগ্রিবরন্ধই, ইহার রূপ । কারণ তাপস্থুলকে এবং 

অদ্বৈতপ্রকাশ নর্বপ্রবণর ভাবকে, আপনার সহিত অভেদ 

করিবার শক্তি । 

আশম্বাদ বাতীত, ত্যাগ, গ্রহণ, ঝ1 ভিন্নাভিন্নভা ভাব* নাই । 

জল ৫প্ই আস্বাদমমু। কের আম্বাদ-ব্ধবপ *জল পদার্থই 

ভার-কণনণ শক্তি | কারণ অ+কবজ্ষাই, ত্যাগ, গ্রহণ ও ভিন্নতা 

আন্বাদকে ভিত্তি করিয়াই প্রকাশ । 

সন্তা বযতাত, শক্তিব অস্তিত্ব নাই ; এবংসত্তাভাব, স্থিরতাকেই 

নির্দেশ করে । পৃথিবীই, সব্বপ্রকার প্রকাশের স্থির শক্তি ব1 

অবস্থা ; এবং করিনা ব! কর্ম, প্রকাশের প্রকুষ্ট স্কিরতা বা সমান্তি- 

কেই লক্ষ্য করায়। পৃথিবী-শক্তিই, অস্তিভাবের লক্ষ্যদাত্রী। 

অ৩এব পৃথিবী-শাক্তই ক্রিগ্কা বা কর্মরূপ! প্রকাশ। 

পচেতনাময় জ্যোতিঃনরূপ পরমাস্মাই একমাত্র আছেন, 

ভিলেন ও থাকিবেন। এই এক,ভাবের অবস্থানে, কোন প্রকার 

ধারণাই নাই; তাহার নামকরণ, কেমন করিয়। হইবে? জীব 

বিপাট-পক্তি হইলেন ভিন্ন ভিন্ন ভাব লাভ করিয়া, এ মকল ভাবে 

সুক্ষ, স্থল ভাব, সংক্রামণ করিবার জন্য, বাক্যে প্রকাশ করেন। 

বাক্য বা ভাব, ভাবেরই নাম বারূপ। যে বাকা, ভাবের বিশেৰ 

আশ্মাদ দানে বিরত, উহ1 ভাষ। বা বাক্য নামের অবোগ্য। বরং 

উহাকে আকাশের গুণস্বরূপ, শব্দ মাত্র, বলা যাইতে পারে। অত- 

এব ভাষ! বা বাক্যের দ্বারা, ভাবলাভের চেষ্টারই প্রক্মোজন, 
নচেৎ শব্দ শিক্ষার, বিশেষ কোন ফল নাই। যেমন একই শব, 

কাহার নিকট শব্মাত্র এবং কাহার নিকট ভাববূপে প্রকাশ হত, 

সেই প্রকার একই জ্যোতিংব্রন্ম ব্যবহারে, আমিলে সাকার এবংঃ 

€ 



৫৬ জ্যোতিঃপথ । 

ব্যবহারাতীত থাকিলে নিরাকার সংস্ঞাযুক্ত হয়। আর যখন 

জীবের প্রয়োজনান্ুনারে, তাহার ব্যবহারের ক্রম ধরিবার বা 

এক ভাবের গ্রহণ ও অপর ভাবের ত্যাগ করিবার প্রয়োক্ষন হয়, 

তখন তাহার রূপ গুণকে, তাহার নিত্য ভাব হইতে, সরাহয়! 
নানাপ্রকার নাম নির্দেশ করিতে হয় মাত্র। 

অনেকের ধারণ! যে, অনেক গুণ আছে, যাহ! পঞ্চতত্বেন 

মতীত চেতন বস্তর গুণ। ইহাদের সহিত যেন তত্ব সকলের 

বিশেষ সম্বন্ধ নাই । কিন্তু তাহা নহে। সর্বপ্রকার রূপ, গুণ, 

শক্তিই, তত্ব সকলের স্থূল, হুশ, কারণ, কোন না কোন অবস্থার 

মিশ্রণের তারতম্যে প্রকাশ হয়। নচেৎ তন্বাত্তীত যংতৎ্ভাবে 

কিছুই বলিবার, শুনিবার, করিবার, করাইবার, হুওয়! বা না 

হওয়া, প্রভৃতি কিছুই নাই। ধাহার! তত্বস কলকে বস্ত্র হইতে পুথক্ 

অস্তিত্বধুক্ত মনে করেন, তাহাদের পক্ষেই, বস্তুর ও তত্তের, জড় ও 

চেতনার, সম্পরকরহিত ভিন্ন ভিন্ন রূপ, গুণ, শক্তি, ভাব, ধরিবার 

প্রয়োজন হয়। নচেৎ একমাত্র যিনি আছেন, তীহ্ীকেই, সর্ব- 

প্রকার ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভব করা যায়, ইহ] ধারণায় রাখিলে, 

কার্ষেোযর জন্য জড় চেতনার ভেদ রাখিয়াও জ্ঞানে সব্বভেদের 

উপশম সম্ভব । এই ভাবে বুঝিতে পাঁরিলে, অনির্দেশ্ত বস্ত হইতে, 

বস্তর নিদিষ্ট ক্রিয়ারূপ জগৎভাবের 'প্রকাশেও যে, একুই মাত্র 

রঙ্গ বাক্তির প্রকাশ বা উপস্থিতি রহিয়াছে, ইহা সহন্গেই 

বুঝ। যায় । একই ব্ক্তি কি আরর্দেষ্ঠ, কি নির্দিষ্ট স্ুপাদ্দপি 

স্থল ভাবে আছেন, বলিয়াই, স্থূল, হুশ্ক, কারণ ও অনির্দেশ্ 

ভাযুবর কথন) এবং চেতনময়ই জড়ভাবে প্রতীয়মান বলিয়াই, 

ঢিগ্ন ভিন্ন তত্ব, ব্যক্তি ও ইচ্ছ। প্রভৃতি শক্তির ভেদ বর্ণন | নচেং 
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নিতা ভেদের, বর্ণনার কোন সম্ভাবনা! ব। প্রয়োজনও থাকিত 

না। যাহাতে মনুষ্য ভেদভাবকে অবলম্বন করিয়া, অভেদে স্থিত 

হইতে গারেন, তাহার জগ্ভই ভেদ-নির্ণয়ের বাবস্থা । 

ও শান্তিঃ ও শান্তি ও শান্তিঃ। 

ব্রন্ম প্রকাশ। 
ধিনি বাতীত অপর কেহই নাই, কে, কি হইয়া, তাহাকে কি 

বলিয়! নির্দেশ করিবে? যিনি স্থান-কাল-পাত্র-বর্জিত, তাহার 

নির্ণয় কোথায় ?*সাহাতে অনির্দেস্ত শব্দও, সর্ব প্রকার নির্দেশকেই 

বুঝাইয়। দেয়। নিরঞ্জনের মধ্যেই, সর্ব বর্ণ রহিয়াছে । অতীত 

নলিলেই, মধ্যগতত বলাও স্থির। অবাক্ত শব্ঘও, বাক্যের অন্তর্গত। 

নিগুণেও গুণ, ও অপীমেও সীম! বর্তমান । সর্ব ভাব, সর্ব বাক্য, 

সব্ব জ্ঞান, এক কথায় সর্বুই তাহার নির্দেশ, অথচ তিনি 

সর্বাতীত, এবং সপ্বীতীত ও নহেন, ধাহ। তাহাই। 

সাধনার জন্ঞই, বর্ণনা ও নিষেধের প্রয়োজন। তাহাই তিনি, 

যাহাতে, আছে নাই প্রশ্নোত্তর বিশ্রাম লাভ করে। তিনি 

তাহাই, যাহাতে আপন পর নাই। তিনি তাহাতে, যাহাতে 

দেখ! নদেখ! সমাপ্ত । তিনি তথায়, ষথায় স্থান নাই। তিনি 

তথায়, যথায় সকলই আঁছে। তিনি বিচারের অন্তর্গত ন! 

হইলেও, ক'হারই জন্ত সর্বপ্রকার বিচার। 

বস্ত বিচারে দেখা যায় যে, বস্ত হইতে মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞান, 

প্রকাশ। একারণ বস্ত্র ধারণায়, মন বুদ্ধি, জ্ঞান বিজ্ঞান, ,বস্ত- 

রূপে অবস্থান করিয়। আপন আপন শক্তি হারাইয়া! ফেলে। অত" 
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এব বস্ত ব! ব্রহ্ম, মন, বুদ্ধি, জ্ঞান, বিজ্ঞানের পরপারে, অবস্থিত। 

কিন্ত অপর দিক্ হতে বিচার করিলে, দেখ। যায় যে, কতকগুলি 

গুণের সহিত বস্তকেই আমর! পদার্থ নামে অভিহিত করি । ব্রঙ্গ 

শক্তিহীন, ইহ! কাহারও অভিমত হওয়া সম্ভবে না। যদ্দি কেহ 

বলেন, তাহা হইলে, বুঝ| প্রয়োজন, শক্তিহীন ব্রহ্ম আছেন, ইহা 

কি প্রকারে জানিলেন। যদি ইহ! শব প্রমাণ বলিয়! স্বীকার 
কর! যায়, তাহ! হইলে বুঝ! আবশ্তক যে, শব আকাশ এবং 
তাবার্থ জীব হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। জীবে জ্ঞান অস্তমিত হইলে, 
ভাবও থাকে না। অনুভূতি, শক্তিরই অন্তর্গত। এমন অবস্থায় 

শব্ধ প্রামাণ্য হইলেও, জীব তাহার পূর্বেই সপ্রমাণ হইবেন । জীব 

স্বগুণ। ভাবের ভিন্নতার জন্যই ভাষার প্রয়োগ । ভাব স্বয়ংই একটি 

গুণ। অতএব ভাবই শব্ধ ব বাক্যে প্রকাশ হইয়া! থাকে । যে 

শব ভাবকে জ্ঞাপন না করে, উহ! কেবল মাত্র শবের আশ্রয় 

স্কান আকাশ-পদার্থের নিদর্শক মাত্র হয় । আকাশ-পদার্থ সাকার। 
বিশেষ অনুসন্ধানে জানা যাইবে, আলোক-পদার্থই আকাশের 

রূপ। অপরিষ্চিন্ন আলোকই মহাকাশ । এই মহাকাশই ভাবময় 

পদার্থ । এক আকাশই, শব্ধ ও রূপের আধার অথবা শব ও 

প্রকীণ-শক্তি, আকাশ-মুদ্ি। এ কারণ, ভীববর্জিত শব্দের দ্বার! 

আকাশ-পদার্থ ই সপ্রমাণ হয়। ঈশ্বর, ব্রহ্গ প্রভৃতি শব্দ, ত্কাশকে 
নির্দেশ করে না) বরং আকাশ হইন্ডে ভিন্ন ভাবই জ্ঞাপন করে। 

অতএব, এই নাম বাচক শর্খ, শকের অধিকার ন। লইয়1,বরং ভাবের 

প্রতিই আধিপত্য করিতেছে । ভাব জীবের বিষয় । যে ভাব জীবে 

কথন প্রকাশ পায় না, উহার বিস্তার অসম্ভব । অতএব ব্রহ্ম ঈশ্বর 

রতি শব, ধাহার বাচা, তিনি কি প্রকারে ভাববন্জিত হইবেন? 
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অতএন তিনি সর্বপ্রকার বাচা হইয়াও ব|ক্ের ছারা শেষ হন 

ন| বপিয়াই বাক্যাতীত।" সর্বগুণ তাহার হইলেও গুণের নিরা- 
করণ অস্ুস্তব বলিয়াই নিগুপ 7) এবং সকল আকারই তাহার 

বলিয়াই নিন্দি্-শাকার-রছিত, নিরাকার। এই কারণেই বঙ্গ 
সর্বশক্তিমাম্। 

* কতকগুলি গুণ, একত্রে উপলব্ধি করিয়া, উহার নাম পদার্থ 

বাথ! হইয়াছে । যথ।--পৃথিবী, জল, অগ্নি ইত্যাদি যদি এ 

সকল গুণ, ব্রন্মের হয়, তাহ! হইলে বঙ্গ হইতে পৃথক কোন পদার্থ 

থাকে না। আর ষ্ধি প্র সকল গুণ পদার্থের হয়, ভাঙা! হইলে 

বন্ধের কোন একটি মাত্র গুণেরও প্রমাণ, পাওয়া অসম্ভব। গুণ 

সকল, ইন্দ্িয়, মন, বুদ্ধির বিষম । একত্রে কতকগুলি গুণ গ্রথি 

হইলে, উহা! কোন না! কোন পদার্থরূপে, ইন্ডিয়,। মন, বুদ্ধির 

উগাচর হইবে নচেৎ গুণের অস্তিত্ব স্বীকার, এবং তাহার আধার 

ও আধেয়ের সহিত *খ»-পুপ্পেরস্তায় ব্যর্থ করন! । এইরূপ কল্পন। 

বুদ্ধিকে কেবল মাত্র অন্ধ করে। অনস্তিত্বে, অস্তিত্বের ভাগ দ্বেখায় 

মাত্র । অপর দিকে বিচার করিলে পাওয়! যাইবে যে, যে সুকষল 

৭ পরব্রন্গের বলিষা ধরণ! কর! যায়, এ সকল গুণ, যে পবার্থ 

ব। ব্ক্তি হইতে প্রকাশ পায়, উহ! পরব্রহ্ষেরই রূপ, ভাব ব। অবস্য। 

অথণ! পক্জরহ্ষই শ্বয়ং প্রকাশমান আছেন ধরিলে, জ্ঞানের কোন 

ব্যভিচার হয় ন1, বরং চরিভাখতাই ঘটে। এইভাবে এইটি পর- 

মাস্মা, ওটি পরমাস্ম্| নহেন ইহা! বলিবার বা ভেদ-কল্পনার -প্রয়ে!- 

জন থাকে ন। এব* তাহার অনির্বচনীয়ত্বের ভিত্তি, স্থির থাকিবার 

প্রতিবন্ধক তিরোহিত হয়? 

যিনি অপরিবর্তনীক়্ স্বনঃ প্রকাশ, 'ভাহার পক্ষে, অগ্রক" 
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থাকা অসম্ভব । যথায় প্রকাশ অপ্রকাশ ও পরিবর্তন অপরিবর্তনীর 

ভাব, সেখানে কেমন করিয় নিত্যতা স্থান পাইবে ৮ প্রকাশ স্থির 

নিত্য হইলেও, দ্রষ্টার শক্তির তারতম্য, তাহাতে প্রকাশ,অগ্রকাশ 

বোধ সন্ভবপর। অতএব পরমাত্মাকে। সর্বশক্তিমান অপরিবর্তনীয় 

শ্বতঃপ্রকাশ জানিয়৷ সর্ব ভাবাভাব, একমাত্র প্রকাশ-পদার্থের 

ঝা! ব্রহ্গপ্রকাশের এইরূপ ধারণায়, সতা ধারণা, প্রতিষ্ঠিত তয়'। 

কারণ যাহ। প্রকাশ নহে, উহার গুণ কল্পন1 বা গুণকেও অপ্রকাশ 

ধারণা, ধারণাকারীর অন্তঃকরণের বাভিচার-প্রবৃত্তি মাত্র । অতএব 

বে ভাবেই পরমেশ্বরকে কেহ ধারণ! করুন না কেন, ব্রক্ম অগ্র 

কাশ অর্থাৎ তমসাচ্ছন্্ন শক্তিহীন, ইহ কাহার অভিমত হইবে না। 

অপর পক্ষে, সর্ব ভাব, রূপ, শক্তি, পদার্থ, সমস্তই প্রকাশকে 

অবলম্বন করিয়া বর্তমান। এ কারণ কেবলমাত্র প্রকাশ-ভাবের 

ধারণায়, বক্গ-উপস্থিতিই ধারণ! হয়। কারণ, প্রকাশের অভাব- 

চিন্তায় সর্বপ্রকার ধারণাকেই, (কবল মাত্র নিষেধ করে; এবং 

নিষেধ-ভাব, ভাবের 'অভাব অনুধাবন করিতেও অক্ষম । ভাবই, 

অভাব ও ভাবের অনুভব দেয় । জ্ঞানহীন হবার জন্য ব্রহ্মের 

উপাসন! নহে, বরং জ্ঞানময়ের সহিত, একই জ্ঞানরাপে প্রকাশ 

থাকিবার জন্তই, পরমাত্মার উপাসন। ৷ পূর্ণ জ্ঞানই, তিন্ন ভির 

জ্ঞান বা অজ্ঞানের সংহরণকর্ত! $ এবং 'প্রকাশেই অর্ব জ্ঞান 

বর্তমান। এই কারণেই ব্র্গকে শ্বঁতঃ প্রকাশ বলিয়া উপাসনার 

বিধি । বিধাতাই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্য বলিয়াই, এ বিধিপালন 

প্রয়োজন । 

, শাস্ত্রে পাওয়! যায় যে, ব্রহ্ম স্বতঠ প্রকাশ । হৃুর্ষা তাভাকে 

প্রকাশ করিতে পারে না,.ব তাহার নিকট শুর্যোর রশ্মি নাই । 
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চন্্মা ও তাঁরাগণের আালোকও নাই ) বিছুতোর আলোক নাই, 

অগ্রির প্রকাশ তাহার নিকট,কি করিয়! থাকিবে বা প্রকাশ করিবে? 

বরং তীহ্ারই প্রকাশে চন্দ্র, হ্যা প্রভৃতি প্রকাশ পাঁইতেছে । এই 

বাকোর যথার্থ ভাব অবগত ন1 হইয়া, ভ্রান্ত মমুষা জ্যোতেংশ্বব্ধপ 

চন্ত্রমা ন্ুর্য্যনারায়ণ প্রভৃতি ব্হ্গপ্রকাশকে তচ্চ বোধে অব- 

গ্াননা। করিয়া পরমার্থত্রষ্ট হইতেছেন। ইহার বথার্থ ভাব, 

ধঙ্গই সর্বভাবে প্রকাশ রহিরাছেন। এই যে সমস্ত, প্রকাশ, ভিন্ন 

1ভন্ন বলিয়! অনুভূতি হয়, ইহার! বাস্তবিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ নহে? 

একই ব্রন্দই প্রকাশগান আছেন । ইহাদের মধ্যে প্রকাশের ষে 

ভিন্ন ভিন্ন জাতি খা রূপ বলিয়! জীব বোৌধ করেন, এই ভিন্ন ভিন্ন 
"গাব, ব্রঙ্গভাব নহে । অথাৎ ব্রহ্মভাব এক এবং লোকে সুর্য চন্দ 

বিদুৎ তার! অগ্নি প্রভৃতি নাম দিয়া, যে প্রকাশাদ্দি ভাবকে ভিন্ন 

ভিন্ন ধারণা করে, উহার! পরম্পরের সহিত অটৈক্য। এই অনৈক্যের 

কোন একটি মাত্র ভাব ব্রহ্থতাব হইলে, অপরতাব সকল, ব্রহ্ম 

হইতে সম্পূর্ণরূপ ভিন্ন, বস্ত ও ভাবধুক্ত হয়, এমন কি, উহ! অব্র্গ 

5ইয়া পড়ে; এবং কোন একটি অক্রঙ্ধ হইলে, ব্রহ্মও, অপূর্ণ হন। 

' এইজন্/ শাস্ত্রে ভিন্ন ভ্যব ত্যাগ করাইবার জন্ত, বিরোধী ভাবের 
প্রকাশভাবকে ব্রহ্মভাব হইতে ভিন্ন এবং রহ্ধমভাব প্রকাশ হইলে, 

ন্ত্রসূর্ধ্য, বিছ্যুৎ তার! অগ্নি প্রভৃতি পৃথকৃভাবে থাকে না, অর্থাৎ 

স্বজাতীয় প্রকাশ, ব্রন্মই প্রকাঁশ আছেন, এ অনুভূতি হয়; ইহ] 

ব্ধাইবার জন্য, ব্রহ্ম প্রকাশের নিকট, অপর কোন প্রকাশই 
উপস্থিত থাকে না, ইহাই বল! হইয়াছে । যেমন আমি আছি, এই 

বাক্তি-ভাবে, অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন, ইন্দ্রিয়ার্দি নাই, অথচ আর্মি 

বক্তিই প্রকাশ হইয়! অহঙ্কার, বুদ্ধি, মন্, হান্দ্রয় নাধে অভিহিত হুই, 



৫৬. জ্যোতিঃপঞ্চ। 

সেই গ্রক!ৰ ব্রদ্মভাবে কিছুই নাই, অথচ ব্রন্মঈ, সুর্ধানারায়ণ) 

চন্ত্রম!, বিছ্বাৎ, অগ্রিরূপে প্রকাশ রহিয়াছেন। যেমন আত্মাই মন 

বুদ্ধি অহঙ্কারাদি রূপে প্রকাশ আছেন বলিয়াই অদ্বৈতজ্ঞান- 

গ্রয়াসীরু পক্ষে, আম -মন, বুদ্ধি) অহঙ্কারাদি নহি, এই ভাব 

ধারণার প্রয়োজন, সেইরপ ব্রন্মই চন্দ্রমা সুর্যানারার়ণ বিছ্াৎ ও 

অগ্রিরূপে প্রকাশ থাকিয়া সকল প্রকার-কার্ধয করিতেছেন এবং 

শ্গপ্রকাশ, জীবৈর অনুভূতিতে এই সকল প্রকাশ হুই€তে যেন ভিন্ন 

আছে এইরূপ বোধ হইতেছে বলিয়াই, চন্দ্র শুধ্য বিদ্যুৎ ও অগ্নি 

জ্োতিঃ ব! প্রকাশ, ব্রহ্মকে প্রকাশ করিতে পারে মা ব! ইহা অঙ্গ 

মহেন, ইহা ব্রঙ্গ নেন, এরূপ বলিবার প্রয়োজন ৷ নচেৎ প্রকাশ- 

পদার্ধকে, ব্রহ্ম হইতে, ভিন্ন বা অন্িরিক্ত বলিয়! ধারণা ঘটাইয়! 

প্রকাশের অবমাঁনন! ও ব্রন্দের লীম। নির্ধারণের জন্ত, এ উক্তি 

মহে। প্রকাশ-ভাব চেতনা এবং তাপ-ভাব জীবের ইন্দ্রিয়' ও 

বিষয় রূপ। ঠহাই লীলা-ক্ষেত্র, প্রকৃতি পুরুষ বা ভোগ ও 

ভোক্তা-রূপে প্রকাশ রহিয়াছেন। প্রকাশে, চন্্রম। সূর্ধযনারায়ণ 

এই ছুই ভাবই স্রন্মের রূপ। জ্যোতিঃর শরণাগত হইলে, জীবের 

পান্তি লাভ হয়। যতদিন পর্যান্ত এই এগ্রকাশের অবমাননা," 

ততদ্দিন পর্য্যন্ত জীবে নানাপ্রকার ছুর্গতি। পরিত্রাণের জন্ত, 

শুন্ধপ্রকীশের শরণাগত হইলে, ত্রন্ষেরই আশ্রয় লাভ ঘটে। 

নচেৎ অন্ত উপায় নাই। 

শ শান্তি; ও শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ। 



ূ ভাব ও পদার্থ। 

যাহ! মন বুদ্ধিতে প্রকাশ পায়, তাহার নাম ভাব, এবং 'ইন্ছি- 

য়ের বিষয় সকলের স্থুল অংশকে পদার্থ বলিয়া বল! যায়। কিন্তু 

মুঈী অনুসন্ধানে বুঝ। যাইবে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকাশের এক একটা 

গুচ্ছের নাম পদার্থ এবং অথগ্ডের দিকে গতিষৃক্ত ও অথণ্ডের দিকে 

বিস্তারমান, প্রকাশ বা বস্তর তরঙ্গের নাম ভাব। একই বস্ত, 

বৃহৎ হইতে অংশের দিকে গতি বিশিষ্ট হইলে পদার্থ, এবং ক্ষুদ্র 
হইতে বৃহতের দিকে গতি ঘটিলে ভাব নায় হয়। 

যেমন আমাদের যে ইন্দ্রিয়, যে পদার্থে, বিশেব করিয়! রগ্তিত, 

সেই ইন্টিয়, সেই পদার্থের ধারণায় সক্ষম হয়, সেইরূপ, জীব-ভাব 

ব্ষ্টি বলিয়!ই, জীব, পুর্ণকে অপূর্ণ ভাবে আনিয়াই ধারণ। করে। 

যেমন অগ্নির অন্তর্গত হইলে, অপরু পদার্থও অগ্নিভাবে প্রকাশ হয়, 

সেইরূপ ক্ষুদ্রভাবাপন্ন জীবে যাহ! গ্রকাশ হয়, তাহ! ক্ষুদ্র বলিয়াই 

প্রতীতি ঘটে। যেমন আকাশ-পদার্থে, কোন পদার্থ আনিতে 

গইলে, তাহার বিস্তার হওয়াই শ্বাভাবিক। নেইরূপ ব্ষ্টি জীব 

হইতে প্রকাশ পাইয়া বৃহৎ পরমাস্মার দিকে অন্তরের গতি হইলে; 
জীব একটু অখণ্ডভাবময় হইয়, ক্ষুদ্রত্ব হারাইয়। ফেলে। 

' বিচার করিলে দেখ! যায় খে, আমরা ক্ষুদ্র বলিয়াই, প্রকাশকে 

ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে বিতক্ত করিয়া, তাহার এক এক বিভাগের 

ধারণার দ্বার!, বৃহৎ হইতে ভেদ-কল্পনার সহিত, পদার্থে ধারণ! 

এবং মনের দ্বার। ভাবের বোধ ব বিভাগ অনুভূতি করি; নচেৎ 

আমাদের কোন অনুভূতি হয় না। অর্থাৎ যখন প্রকাশ-পদার্থ 



€৮ জ্যোতিইপথ।' 

বাহির হইতে মন, বৃদ্ধিতে প্রকাশ হয়, তখন এ প্রকাশের ক্ষুদ্র 
ক্ষুদ্র ভাবকে পদার্থ এবং তাহাকে আধও ক্ষুত্রে ক্ষুত্রে আনয়া, 

নাম, রূপ, গুণ গ্রাভৃতি বলি, এবং মন, বুদ্ধি হ্টতে, প্রকাশ হুইয়। 
অহঙ্কার-কপ ক্ষুদ্র গণ্ভীর বাহিরে বিস্তার হইলে, ভাহার নাম, ভাব 

ঝলিয়! বুঝিরণ থাকি । অথগড প্রকাশে আমি ও অপর এই দু 

তরঙ্গ থাকিলে, ভাব, এবং এই ছুই তরঙ্গকে, মন, বুদ্ধি দ্বারা 

ইন্দ্রিয়ে আবদ্ধ করিলে, উহা! পার্থ ওনাম, রূপ, গুণে প্রকাশ পায়। 

যে ভাব অপরের নিকট, আছি বণিয়া চেতনা ব্যক্ত করে, 

তাহার নাম ব্যক্তি-ভাব। এই ব্যক্র-্ভাবই সর্ব ভাবের মূল। 

এই ব্যক্তি-ভাবই অপরকে অবলম্বন না করিয়া, আম্বাদময় ভাবে 

প্রকাশ হইলে, বস্তু ব!৷ চৈতন্ত প্রকাশে, হুক্ষ্ম দ্বৈতজ্ঞানযুক্ত প্রকাশ 

ভাবরূপে অনুভূত হন) এবং কতকগুপি ভাব একত্রে ব্যন্তি- 

ভাবের সহিত উপস্থিত থাকিলে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রতি লক্ষ্য 

হইবে ; উহার এক এক ভাবের,গুচ্ছ একই সময় একত্রে প্রতীয়- 

মান হইলে, কতক ভাব উজ্জল প্রকাশ, আর কতকভাব মলিন 

ভাবে প্রকাশ, আর কতক অন্ধকারময় বোধ হয়। এই তিন 

ভাবের প্রকাশ একছে উপলব্ধি হুইজে, ভীবধুক্ত ক্ষুত্র ক্ষ 

অস্তিত্বের প্রতি লক্ষা করিয়া পদাথ নাম দেই। 

অন্ধকারই অন্ঞান। এজন্য যথায় অন্ধকার, তথায় মন 

প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। এই কারণ অগ্ধত্ব নিবঙ্ধন, কেবল 

একমাত্র প্রকাশের প্রতি লক্ষাশূন্ত হইয়া, একই প্রকাশ ৭! 

ভাবকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, ভাব, আসম্মাদ ও পদার্থ প্রভৃতি বলিয়া 

মনে হয় মাত্র। কিন্তু বাস্বিক পক্ষে প্রকাশই ভাব ওরূপ গু 

শর্ত ৪ পদার্থঞ্পে গ্রতীরমান। এই প্রকাশ কেবলমাত্র 



বাব্হার ও পরমার্থ ৫৯ 

অস্তিত্বের সহিত রূপগুণকে সীমাতে আনিলে পদ।র্থ এবং ভাব ও 

কর্তৃত্বাভিমানের দ্বারা বিজেদযুক্ত হইলে, চেতন-ব্যক্তিত্ব প্রকাশ 

পায়। একই প্রকাশ, ভাবেরভেদে, বহু প্রকাশ বাঁলয়৷ জীবের 

অন্তরে প্রতীয়মান হইতেছে। মুলে গ্রকাশ ব্যতীত অপর কিছুই 
নাই। যাহা আছে, একমাত্র প্রকশই আছেন। ইহ! দ্বৈতজ্ঞান- 

বিজ ত হইলে, প্রকাশ ব৷ অপ্রকাশ কচু বলিবার থাকে না। 

এই অবস্থ! ঝ। ভাব ব্রন্ধ বা বস্তু বপিয়। বাণত হয়। 

ও শান্তিঃ ও শান্তি; ও শান্তি: | 

ব্যবহার ও পরমার্থ। 

বাহা জগৎ, আস্থির বলিয়া, জীবের স্থল সুক্স গতি বা তাহার 

জাগতিক কার্ষেযর নাম. বাবহার এবং পরমাত্মা অপরিবর্তনীয় 

বাঁলয়। তাহার উদ্দেশে €,ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সংষমাদি, "তাহার 

নাম পরমার্থ বলিয়। বর্ণিত আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে সমস্তই 

বাহার ব] পরমার্থই আছে। জীবের পক্ষে, যাহা কেবলমাত্র স্থুল 

শর্টারের প্রতি লক্ষা করিয়াই ক্ষটে, তাহার নাম ব্যবহার এবং যাহ! 

পরমেশ্বরকে বা স্বরূপ অবস্থাকে লক্ষ্য করিয়া সাধিত হয়, তাহাই 

পরমার্থ। এই ছুই প্রকার ভেদ ঘটে বলিয়াই, শরীরীতে তিন 

প্রকার ভাব দেখিতে পাওয়। যাক । প্রথম কেবলমাত্র বাবহার, 

দ্বিতীয় ব্যবহার ও পরমার্থ, তৃতীয় কেবলমাত্র পরমার্থ। ধাহারা 



৬০1 জ্যোতিঃপথ । 

কেবল মাত্র জড় জগতের ব। স্বভাবের অস্তিত্ব মাত্র স্বীকার করেন, 

তাহাদের পক্ষে, কেবল মাত্র, বাবহার ক্ার্যংই আছে বলিয়া বোধ 

করেন। ধাহারা জীব-চেতনার ন্তায়, জড়ের প্রতি, ব্রহ্ম-চেতনার 

আধিপতা অঙ্গীকার করেন, তাহাদের ব্যবহার ও পরমার্থ; 

এবং যাহার! £কবল মাত্র ব্রন্ষমেরই উপস্থিতি বুঝেন, তাহাদের পক্ষে, 

কেবল মাত্র পরমার্থ ই প্রতাক্ষ হয়। যদ্দিও এই পরমার্থকে, পরমধর্থ 

ৰলিয়। পৃথকভাবে রাখিতে হয় ন1, কেবল অন্যের দৃষ্টিতে ও বাক্যে 

বলিবার জন্য, এ শবের প্রয়োগ । এই যে তিন প্রকার ভাব, ইহা 

শ্বরূপতত ভেদরাহত, কিন্তু ভাবের মধ্যে, যথেষ্ট পার্থক্য এবং, 

ভাবই ক্রিয়ার উদ্বোধক বাঁলয়!, এই ভিন্ন ভিন্ন* ভাবধুক্ত শরীরীর 

দ্বার!, একই প্রকার কার্ধ্য প্রবাহিত হয় না। এইজন্তই একজন 

আত্মন্থথ-চেষ্টায়, অপরের অহিত করিতে উনুখীন, আর এক জন 

অপরের কার্যো, আত্মবলিদানে সমর্থ ভন। যদি ভার 

ভেদ সত্তেও কার্ষোর বিতেদ না হইত, তাহ! হইলে, জগতে সৎ 

[শক্ষার কোন প্রয়োজন থাকিত না। এই জন্ত যে ভাষা, ব্যবহার, 

করিলে, জীবের অন্তরে সার্ধজনিক হিতাকাজ্কা উৎপন্ন হয়, 

তাহার জন্তই, ০েহুবূপ ভাষার ব্যবহর। এবং সত্যন্যব্ধপ একমাজ' 

পরমাত্মাই আছেন, এই ভাব অন্তরে রাখিয়া কায়মনোবাকেোর 

ব্যবহারে, একমাত্র ব্রহ্ম উপস্থিতি ভাব, রক্ষা মঙ্গলপ্রদ। নচেৎ 

মঙ্গল-চেষ্টার ফলে, অমঙ্গল ঘট! অস্থঃভাবিক নছে। পূর্ণক্ষপে ব্রহ্বের 

আস্বাদ লাভ না| হইলেও, যদি কেহ সমস্তই ব্রহ্মই আছেন, 

এবং ব্র্দের সঠিতই ব্যবহার করিতেছেন, ধাহ।র ইচ্ছায় মুহুণ্ডে 

স্থষ্টি গ্িতি লয়, এবং ধিনি ইচ্ছা! করিলে সিদ্ধেরও সিদ্ধত্ব নিক্ষল 

করিতে পারেন, এই জ্ঞান-ভাবাপন্ন ব্যক্তির দ্বারা কদাচিৎ 
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জগতের অমঙ্গল কাধ্য সম্পনন হুইয়। থাকে । এইজন্য বাঁহাদের 

পক্ষে কেবল পরমাত্বাই বিরাজমান, তহাপ্বাই কেবল মাত্র 
পরমার্থজীব ও ব্যবহারধুক্ত ব্যক্তি, ইহ। বলিলেও ক্ষতি হয় না। 

আর যাহারা বাহা পদার্থের স্বীকারের সহিত, পরমাত্মাকে 

অধিষ্ঠাতা বলিয়! ধারণ করেন, তাহাদের পক্ষে বাবহারিক ও 

পাঁরমার্থিক ভেদ থাকে ; এবং যাঁগার। কেবল মাত্র জড়ভাবাপন্ন 

জগতের অস্তিত্ব মাত্রই স্বীকার করেন, তীঁহ।দের পক্ষে কেবল মাত্র 

বাহার কার্ধা হইতেছে । অতএব, জগতের মঙ্গল-লাভের সহায়- 

স্বরূপ এ্রথমোক্ত অবস্থাপন্ন শরীরীর ভাব, 'আকাজ্কণীয় ও শাস্তি- 

বিশ্ত/রের উপায় বলিলেও বল! ষাইতে পখরে। যাহাদের ইচ্ছ।__ 

জীবের হিত, ক্টাচাদের পক্ষে, এই সকল বিষয় বিশেষ করিয়া 

বিচার পুর্বক কায়মনোবাকোর বাবহার রক্ষার প্রয়োজন, 

যাহাতে জগতের চিত হয়। নচেৎ জীবের অমঙ্গলের নিমিভ্তক 

হওয়াই স্বাভাবিক । এ কাঁরণ,* কেবল মাত্র বরঙ্গদৃষ্টিতে যাহ! ঘটে, 
উহ পূর্ণ মাত্রায় পরমার্থ। উভয় দৃষ্টিতে উভয় এবং ব্যবহার দৃষ্টিতে 
ব1 পদার্থ রূপ গুণ শক্তি দৃষ্টিতে যাহা হয়, তাহ! ব্যবহার মাত্র বুঝা 

প্রয়োজন । শু শান্তঃ, শু শান্তিঃ, শু শান্তিঃ | 

ব্রন্ম-কপা। 

অনিচ্ছায় দান প্রাপ্তি, অত্যাচারের নিদর্শন | প্রার্থনীয় বিষয় 

লাভ, রুপ!-সাপেক্ষ। ব্রহ্মকূপ। সন্বন্ধেও এইরূপই বুঝ! আবশ্তঠক। 

বাস্তবিক পক্ষে ঘাহ! আমাদের দ্বারা কৃত হয়ঃ তাহাও ব্রদ্গেরই 

কৃত কর্ম। এই ভাঁবে ক্রিয়া ও কর্মের উল্লেখ না করিলেও, ক্ষতি 

সু 
77 
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নাই । যে ভাবে জীবের শক্তি পৃথক ভাবে ধর! হয়, সেই ভাঁবেই 

কর্তা, কর্ম, ক্রিয়।-ও শক্তির বর্ণন1। যে সকল শক্তি, জীব কর্তৃক 

অনায়াসে বা আফ্জাসের সহিত পরিচালিত হয়, তাহ। জীবের 

শক্তি বলিয়াই উল্লেখ আছে । তাহার অতিরিক্ত শক্তি ব্রহ্মণক্তি 

নামে অভিহিত। এ কারণ যাহাতে জীব আপন সামর্থের 

শকুলাঁন দেখেন, তাহ! ব্রহ্মশক্জি র উপর নিভর করিতে বাধা হয়। 

জীবের গ্রার্থনীয় হইয়া, এ শক্তির প্রকাশ হইলে, উহ! কৃপা 

জ্ত1! লাভ করে। 

প্রাপ্তির ইচ্ছায়, অপরের মুখাপেক্ষী হওয়।র নাম প্রার্থনা । জীব 

সুক্ষ, স্থুণ ঝ| ক্রিয়া-বূপে প্রকাশ। ইহাই বুদ্ধি মন ও ইন্দ্রি়। এ 

কারণ প্রার্থন! পুর্ণ মাত্রায় করিতে হইলে, স্থূল সুক্ষ্প উভয় ভাবেই 
রূত হওয়া গ্রয়োজন। এইরূপ প্রার্থনার নামই সাধনা । নচেৎ, 

অভীষ্ট লাভের শক্তি বাবহারের নাম সাধন। হইলে, সিদ্ধি ব্রহ্গ- 

কপা-সাপেক্ষ, ইহ প্রকাশ রাখ! নিপ্রয়োজন। ব্রঙ্গপ্রাপ্তি ৭! 
জীবের শ্বাভাবিক লভ্য অবস্থার বহিভূতি, যে প্রাপ্তি আদি, উহার 
জন্য যে ক্রিয়!, তাহ! কাঁ্ধ্য নির্বাহের শক্তি নহে ।উহা! প্রার্থনারই 

অন্তর্গত । এই কারণ, কোঁন গ্রাকার আধ্য।ঝ্মিক ক্রিয়াই, বুদ্ধ 

প্রাপ্তির কারণ নহে। ব্রহ্ম রুপাই একমাত্র ব্রহ্ম প্রাপ্তির সভায়ও 

সম্বল। এ কারণ ব্রহ্ম প্রসাদ লাভ,করিবার জন্য, নিরহস্কার চিত্ডে 
প্রীতি-ভক্কি-পূর্বক কায়মনোবাক্যে ব্রদ্মের উপ!সনাই প্রয়োজন। 

নচেও, ব্রঙ্গ প্রাপ্তির আকাজ্ষ! নিচ্ষল হয়। 

এক দিকে, যাহাতে যে শক্তি ভগবান রাখেন নাই, তাহার 

ব্যবহার না হইলে, প্রার্থনার ক্রুটি নাই। অপর পক্ষে, যে শক্তি, 

জীবে বর্তমান, উহ নিরন্ত রাঁখিলে, প্রার্থনার পুর্ণাবয়ব অগ্রাগ 
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থাকে । এ কারণ ব্রহ্ধলাভেচ্ছুক অন্ধেএ, স্থুল.ব্ূপভাব ধারণ! 
ন। হইলেও, প্রার্থনার খর্বতা থকে ন।। যথ।--বর্দির, নহৃপর্দেশ 

শ্রবণ বাতিরেকে ও, রঙ্গ রূপার মধিকারী হয়'। ইন্দ্রিয়ই সকল 
গ্রকার প্রার্থনার সহায় । যিনি যে ইন্দ্রিয়নজ্জিত, সাহার পক্ষে 

স্থলে, সেই ইন্ড্রিয়ের ব্যবহার না হইলেও, ভগবংকপায়, সক্মে সেই 

কল ভাবের শাস্বাদ, ব্রহ্ম আন্বাদের মধো ক্ষু্নতা নিবারণ করে। 

কারণ চেতনাই সর্ধ ইন্দ্রিয়রপে গ্রকাশমান এবং ভাবের স্ুক্ম 

অংশ বা আশ্বা৭, সকলেরই মধ্যে একবূপ। 

সথক্মে যাহা নাই, স্কুলে তাহার প্রকাশ অসম্ভব। প্রকাশ 

পদাথথ সর্বাপেক্ষ*হুক্স । এই প্রকাশই, তারতম্য-যুক্ত স্ুলের 

ভবতা অনুপারে, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রতীয়মান হন। 'এই স্ুলের 

'বভেদতাগ করিলে, স্থঙ্ষা, কলের মধ্যেই সমভাবে বর্তমান । 'এই 

'ভাবৈ, ভগবানই যে কারণ, স্থঙ্ষ, স্থপ বা চেতন! প্রকাশ, তেজো- 

রূপে অবস্থিত্তি করিতেছে ইহা সকলেই, বুঝিতে পারেন। চেতন 

প্রকাশ ব্ক্তিরপ। জ্ঞান, ভাবময় | তেজ, ক্রিয়া-মুন্তি। ব্যক্তিত্বের 

মাস্বাদেই সাধকের তুশ্ডি। ব্যাক্তহীন 'অপর ভাবে, পদার্থাদি 

'লাঁভের চরিতার্থত| এ৭ং ক্রিয়া, স্থলে পরিবর্তন ব। নামান্তর মাঞ। 

এই বাকি ভাব বা চেতনা, ভেদে বা অভেদে প্রকাণ পাইলেই 

কপার ও প্রার্থনার নার্থকতা। হস্তঃকরণই হার মূল উপকরণ। 

ইন্ড্ি্ন তাহার বাবহার মাত্র ।* অতএব ব্রন্মের আকাক্ষায় মনবুদ্ধির 

সহিত ইন্ট্রিয়ের যে বাবার, তাহাই ব্রহ্গগ্রাপ্তির উপযুক্ত 

পার্থনা এবং এই জআার্থনা পূরণ হওয়ার নাম ব্রহ্মরুপ।, বুঝ! 

প্রয়োজন। গু শাস্তি, ও শান্তি, ও শান্তি। 



দয়ায় নির্দয়তু | 
সাধারণতঃ লোকে মনে করিতে পারেন যে, পরমেশ্বর যখন 

সর্বশক্তিমান, এবং তিনি সকল জীবেরই হিতাকাজ্জী, তখন 

যাহার যাহ। প্রয়োজন, তাহা প্রদান করিলেই ত সর্ব জীব 

পরমানন্দে থাকিতে পারে, তবে কেন জীব পরমাননে বঞ্চিত 1 

কিন্তু বিচার করিলে বুঝ। ষায় যে, জীবের অভিপ্রেত ফলদান 

করা, তাহার পক্ষে কিছুমাত্র আশ্চধ্য নহে। অথবা তোষামোদের 

স্থখলভের জন্ত,দীর্ঘকাণস্থায়ী গ্রার্থনা বা কঠোর নিয়ম পালনান্তে, 

দয়! করিবারও প্রয়োজন নাই । তিনি নির্দয় নহেন ; যাবৎ আমর! 

দয়! প্রাপ্তির উপযুক্ত ন। হই, তাবৎ তিনি দয়া করেন ন। বলিয়! 

অথবা প্রাপ্তির উপযুক্ত করিবার জন্ঠ যে সময় ও যে ব্যবহারাদির 

আবশ্যক, তাহা ঘটাইয়া, পরে যথার্থ দয়! করেন বলিয়া, লোকে 
তাহার ভাব বুঝিতে অসমর্থ থাকায়, তাহার সন্বন্ধে নান। প্রকার 

সন্দেহ করিয়া থাকেন মাত্র। কিন্তু উহা গম্ভীর ও পক্ষপাত্তহীন 

বিচারে স্থান পায় না। 

ছুই একটি বিষয় নিচার করিলেই, ইহ'র ভাব অনেকাংশে 

বুঝ| যাইবে। যর্দ একটি চিরকপ্ন লোক অমর হন, তবে অমরত্ব- 

দান তাহার পক্ষে, দয়।র পরিচায়ক, ন! শির্দয়তার পরিচায়ক ? যদি 

রেলগাড়ীর পেষণে, এক ব্যক্তির সর্ব শরীর চূর্ণ হুইয়া যায়, আ'র 
তাহার প্রাণ, জ্ঞান ও ব্যক্তি চেতনার সহিত বর্তমান থাকে, তাহা 

হইলে সেকি পরমেশ্বরের দয়া ভোগ করিবে, অথবা নির্দায়তাই 

লাও হইবে? আর ও অনেক সময়, আমাদের ইচ্ছ। হয়ঃ ভবিষ্যৎ 

অবগত হই। কিন্তু যদি একবার ভাবিয়। দেখি যে, ভবিষ্যতে 



দয়ায় নির্দায়ত] | ৬৫ 

যে নকল ঘটিবে, উহার নব্ব বিষয় আমাদের রুচিকর না হইলে, 

যে কষ্ট পরে আিবে, উহ! জানিতে পারিলে কি, পূর্ব্ব হইতেই এ 
কষ্টের ভোগ আরম্ভ হইবে ন। ? অথব| ভাবিয়! দেখুন, কি স্ত্রী, কি 
পুরুষ, উভয়ই, স্বপ্নেও মাপন স্ত্রী বা প্ামীর বিয়োগ ব| ভার্যযান্তর 

ণ পত্যান্তর গ্রহণ দেখিতেও ইচ্ছ1 করে না। কিন্তু-দদি ভবিষ্যতে 

৯ ঘটনা হইবার থাকে, এবং উহা পুর্ব হইতেই 'প্রত্যক্ষের সায় 
সত্য ধারণ। হয়, তাহ। হইলে তাহাদের পক্ষে, উহ! অবগত থাকা, 

ম্নথ কি চুঃখের নিষয়? অগ্ঠাগ্ত বিষয়ও যদি আমর! এই ভাবে 

বিচার করিয়! দেখি, তাহা হইণেও বুঝ। যায় যে, এক সময় 

বাহাকে আমর! দয় বলিয়া মনে করি, উহ। সময়ান্তরে নির্দয়তা ন 

ভাবিয়। থাকিতে পারি না। দয়]! চাহিবার সময়, সে বিষয়ের 

প্রাপ্তিতে, কৃঠার্থ হইব মনে করিয়। থাকি বটে। কিন্তু বাস্তাবক 

পন্ষে চারিদিক বিশেবরপে বিচার করিয়া দয়। প্রার্থনার 

প্রয়াজন; এবং প্রাথিত দয়]লাভের উপযুক্ত হইতে হইলে 

শরীর ও মন বুদ্ধিকে দয়ালাভান্তে সহা হইবার উপঘৃক্ত করা! 

সবশ্তক, যাহাতে দয়! লাভ করিয়! নির্দয়তার ফলভোগ 

ন। ঘটে । ৪ 

আমরা মনুষ্য । আমাদের বুদ্ধি, বিদ্যা, জ্ঞান, বিচারাদিও 

গরারের স্তায়, অতি ক্ষুদ্র । মহান্ অপেক্ষাও মহান্ যে পরমাত্মা, 

'ঠাহার দয়ার সন্বপ্ধে, কি করিয়া" বুঝিতে সমর্থ হইব? তিনি দয়া 

দয় বুঝাইয়! দিলে তবেই বুঝা যায়। নচেৎ অসন্তব। এ 

কারণ তাহাকে আপনাদিগের মাতা পিত। গুরু আসম্ম। বোধে, 

তাহার শরপাগত থাকিয়া, সর্বতোদভাবে ঠাহারই মুখাপেক্ষী হইয়া, 

শাহার প্রদত্ত অবস্থা ভক্তিগ্রীতিপূর্বকু অন্তত বোধে গ্রহণ 



৬৬ জ্যোতিংপথ। 

করিয়।, সর্ব প্রকার দয়ার প্রার্থন। কর! কর্তবা। নচেৎ দয়ার 

ব্যবহার, নির্দয়ত! বলিয়া ভোগ হইয়া! থাকে । আরও দেখা যায় 

যে, অর্থলালসা, একজনের মধ্যে নিতান্ত প্রিয় বলিয়া বোধ হয়। 

আবার. স্থানাস্তরে এর অর্থের অপব্যবহার হইতেছে মনে করিয়া 

দোষারোপও করিয়া থাকেন। কিন্তু যদি ভাবিয়া দেখেন যে, 

অর্থ প্রভৃতির ভোগ পূর্ণ মাত্রা করিবার ইচ্ছায়, জীব সদলদ্ঠাব 

ত]াগ না করিয়া, কেবল মাত্র সদ্বযবহারে লাগাইলে, তাহার পক্ষে 

অর্থ ব্যবহারের কার্পণ্য থাকিয়া! যার়। কারণ যে ব্যক্তি খরচ 

করিবার ইচ্ছায় র্থম[কাজ্ষ! করিয়াছিল, তাহার পক্ষে সদসৎ 

সর্ব প্রকারে থরচ করাই খরচ ভাবের বাবস্থ!।' নচেৎ অর্থ।দির 

সর্ব প্রকার ব্যবহার হইল না; এবং কেবল মাত্র নর্থাদি রক্ষাও 

অ্থাদির ব্যবহার নহে। অথবা কতকগুণি রীতি অনুস।রে অর্থের 

বাবহারেও অর্থের পুর্ণ ব্যবহার হয় না। একারণ পুর্ণক্পে 

অর্থাির ব্যবহার ইচ্ছার গ্রতি দয়ার ব্যহারেও নির্দিযতা ফল 

লাভের আশঙ্কা অধিক। কারণ একই ব্যবহার স্থান কাল পাত্র 

ভেদেই স্দসৎ ও ম্থথদুঃখকর হয়। নচেৎ কোন ব্যবহ।রই সৎ ঝ 

অসৎ নহে । অতএব সর্ধবপ্রকীর আকাজ্ার মধ্যেই আশঙ্কা আছে 

বলিয়! নিরাসক্তভাবে পরমাত্মার শরণ।গত হইবার বিধিই মঙ্গল প্রদ 

ও শান্তিঃ, ও শাস্তি, ও শাস্তি |  , 
জপ পবা উ৮- “চপ 



মুর্তিপুজী ৷ 
সন্ধ্য।-ধন্দন।র মধ্যে মুগ্তিপূজার হতাদর নাই। বরং স্র্ধ্যমগ্ডলে 

ও মনুষা-শরীরের স্থানে স্থানে, মু্তি-কল্পনার নিয়ম রহিয়াছে । 
মৃ্তি_-তব্বকে আবশ্যক করে। আকাশ ও অগ্নিঙন্বের সাহাষা 

ব্যতীত, রূপ-কল্পন1 অসম্ভব । তত্বমাত্রেই, ইন্দ্রিয়ের বিষয় । ভব 

মনের, এবং চেতনা মামার অনুভূতি । এমত অবস্থায়, ইন্দ্রিয়ের 

বিষয়ে লিপ্ত থাকিবার ব্যবহার, কি প্রকারে ইন্জ্রিয়াতীত বর্গের 

উপাসনার সহায়ত|,.করিবে ? সাধারণতঃ, এরূপ মনে কর অযথ। 

বাণয়। বোধ হম না। কিন্ত বিচার*করিলে বুঝা যাইবে, মৃত্তি- 

কল্পন। সম্পূর্ণ অনাবশ্তক নহে এবং তন্বাতীত ভাবও ইহাতে 

সান্কবেশিত আছে। প্রকাশ ও আকারমাত্রেই আকাশতত্ব এবং 

রূপ ও অবস্থান্তরভাবমান্রেই, অগ্রিতত্ব । দেবদেবীর কর্পনায়, 

আকার ও রূপ বর্ণিত । বিশেষ পঁবচার করিলে দেখ! যায়, প্রথমতঃ 

এ রাপকেই চিন্ময় বপিয়।, বর্ণময়ভানকে প্রত্যাখ্যানের চেষ্টা করা 

হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, দেব দেবীর বহু আকার ধরিবার শক্তি আছে 

বলিয়া, শাস্ত্রে পাঁওয়! “যায এবং কোন কোন শাস্ত্রে গুণ দেবতা 

বলিয়াও বর্ণিত। আরও পাওয়া যায় যে, নিরাকার ভাবে ইহাদের 

উপস্থিতি সর্ব্বশ্রই বিদ্যমান। আব অনেক শান্ত, দেবদেবী- 

দিগের পৃথক্ পৃথক স্থায়ী মৃত্তি ও স্থানের নিদ্দি্তার পোষকতার 
অভাব নাই। সে যাহাই হউক, সন্ধ্যাবন্দনার দেবদেবী, স্ু্য্য- 

মগ্ডলে ও মন্ুষ্য-শরীরে অবস্থিত। সন্ধাবন্দনাই বিশেষ করিয়! 

হিন্দুশাস্ত্রমতে ব্রন্মোপাননার বিধি । ব্রহ্ম অমূর্ত হইলে, ইনাতে 



৬ষ্চ জ্যতিঃপথ। 

মুণ্ডির সহিত দেবদেবীর কল্পনার কি আবগ্তক, ইহাই বুঝিবার 
জন্ত উপস্থিত বিচারের আবশ্বক | . 

প্রথমে বুঝ! প্রয়োজন, যাহাকে জ্ঞানে পাওয়া যায় না, তাহার 

ধারণা কেমন করিয়া হইবে । দ্বিতীয়তঃ জীবশরীরে যে চেতনা 

পদার্থ আছে, তাহ৷ ইন্ত্িয় প্রত্যক্ষ করিতেছে বলিয়া! ধারণ! হয় 

না। মন, বুদ্ধি, আপনাকেই ভাবমাত্র বুঝিয়াই নিরস্ত। চিন্ময় 

বস্তর গঠিত মুক্তি কোথায় পাইবে? এই চিন্ময় বস্তর ধারণার 
জন্তই, রূপ ও মূর্তির কর্পন। নচেৎ রূপ ও মুস্তি ভাবের আশ্রয়ে, 
সত্য বস্ত ঝা ব্রন্ষের ধারণ! হয় ন1। 

মন্ুষা স্বভ।বতঃ জীব-শরীরেই, চেতনার ' ভাব, উপণন্ধি 

করেন। যেখানে জীব-শরীর নাই, তগার গড়ভাবই আপ্বিপত্তয 

করিতেছে । চেতনই সূলবস্ত্ব । ইহ! ধারণার আনিবা৭ সহায়তার 

জন্তই, মূর্তি ও ভাবের মধ্যে চিন্ময় ধারণা অভ্যাস ঃ এবং 
প্রকাশ বা জোতিঃপবাথহ চেতনা বলয়, হুর্যামগুলের 

মধ্যে মহাশক্তি বা দেবীর বিকাশ প্রঠাক্ষ করিবার বাতি; এবং 

নিজ শরীরে শক্তিহীন দেণতা, মিনি প্রকাশে শক্কতিরপ!, ইহ। 

ুঝাইবার জন্তই দীপ্তি ধারণার নিয়ম। ইহার ফলে জ্যোতির 

দর্শন ও চেতনার ধারণ ঘটিবার আশ।। এই আশার সফলতায় 

ব্রহ্ম বা আপন শ্বরপদ্জানের ভদয় হয়। এইকন্তই চিরঅভ্যন্ত 

মুত্তিগত চেতনার ভাব চিন্ত। করিবার বিধি । নচেৎ ব্রহ্ম বা সা: 

নারায়ণ হইতে পৃথক দেবদেবীর অস্তত্ব ও তাহাদের প্ত বা থাগ্ 

হইবার জন্য, দেবদেবীর কল্পনা নহে ৷ সত্ব, রজঃ, তমঃ তিন গুণ, 

প্রাণরূপে শরীরে বিরাঁজ করিতেছেন; এবং প্র প্রাণশক্তি, সৌক় 

প্রকাশে, জ্ঞান ও ক্রিয়ারূপে বর্তমান। ইহা! বুঝা অনায়াসসাধ্য 



প্রতিম৷ উপাসন।। ৬৯ 

বণিয়াই, শিশু বুদ্ধির উপযুক্ত করিয়া, চৈতন্তমর় জ্যোতির ধারণার 

উপায় এবং তেজ ও প্রকাশ শত্তি-_জীবেরই রূপ বপিয়া, আত্ম- 

বোধের সম্পূর্ণ সহায়তা ঘটিবার আশায়, চক্ষে প্রকাশ দর্শনের 

বিধি। প্রকাশ বর্ণবঞ্জিত ও বিস্তারগ তীযুক্ত হইলেই ভাব, এবং 

বর্ণ ও সীমাকে অতিক্রম করিলেই, চেতন! বাক্িবুপে বিরাজ 
করেন। এইজন্ প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে, আলো কময় ব্যক্তি 

চেতনার ধারণা অভ্যাস, শুদ্ধ চৈতন্তভাবে অবস্থিতি করিবার 

সহায় ও সম্বল। ব্রহ্ম পুর্ণ, অসীম ব! যাহ তাহাই। তাহার 
ভাব মাত্র লাভে, জীবের চরিতার্থতা । সেই ভাবই সর্ধশান্তির 
আঁকর। এই আকরে মিশাইতে পারিলেই ত্রিতাঁপের িবুন্তি। 

এই ক্রিভাপ-নিবৃত্তির জন্যই, উপাসনা ব। প্রার্থনা । সন্ধ্যাবন্দনায় 

যে মুন্তির উপাসন, ইহ! মুক্তির হস্ত হইতে উদ্ধারের জন্য । নচেৎ 

বারংার মু্তি ধরিয়া ছুঃখভোগবৃদ্ধির জন্ত নহে । 
ও' শাস্তিঃ, ও" শাস্তিঃ, ও শান্তিঃ। 

প্রতিমা উপাঁননা। 

জীবমাত্রের প্রতিম।, পরমেশ্বরেরই প্রতিমা! । কারণ পরমা তমা 

বাতীত অপ্রুর কেহ নাই। যাহার! শুদ্র অর্থাৎ বুদ্ধির ব্যবহার দ্বার 

নিজের বাবহারিক মঙ্গল করিত্তেগ অক্ষম, অথচ পরমাত্মাতে ভক্তি, 
শন্ধ। ব| প্রীতি ও হীন, এবং অন্তঃকরণ বিবেকশুনা, লো ভযুক্ত, তাহ1- 

দের পক্ষে আকাজ্ষণীয় প্রভু, রাজা, ব! রাজকর্মনচারী লাভ হইলে, 

তাহাদের দয়ায়, অন্ঞান আলম্তপরায়ণ শৃদ্রগণ সংশিক্ষ। ও সতকার্ষো 

নিযুক্ত হইলে,এহিক ও পারত্রি ক মঙ্গলের, পথ পরিস্কৃত হইতে পারে 



৭৩. জ্যোতিঃপথ ॥ 

এবং বুদ্ধিহীন, কুবুদ্ধির প্রশ্রয়ে জাবি তকালে যাহাতে কষ্ট ন! পায়, 
তাহা প্রভূগণ করিবেন, এই উদ্দেস্তেই শুদ্রগণের প্রতিম! উপাসনা, 

ব্রতপালনের মধ্যেই গণা । এবং ইহার ফল লর্গ বা স্থথভোগ ব্লিয়। 

বণিত | যাহারা পরমাত্ম।কে বা জ্ঞান ও মুক্তিকে চাহে না, অথবা-_ 

জাগতিক জীবমাত্রের মঙ্গলের ইচ্ছ! ন! রাখে, কেবল স্থুখভোগের 

প্রয়াসী, তাহাদের পক্ষে এ বিধি--নিতান্ত মবিধি নহে । কার্ণ 

পরমাত্া, জীববূপেই তাহাদিগকে, এ সকল সুখ, যথে্ পরিমাণে 

দিতে পারেন । তবে প্রতিমা না গড়িয়া, প্রন্তাক্ষ জীবন্ত জীবমুত্তি ব! 

রাজা, রাজকর্মমচারী ব৷ প্রভুর্দিগকে পুজা, সম্মান, ভি, শ্রদ্ধা, এবং 

তাহাদের উপদেশমত চলিলে সহস্র গুগ ফণলা'ভর মাশ! আধক 

থাকে। | 

ধাতুময় প্রতিমা বা বুক্ষ লতা 'উষধিতে উপাসনায়, অপর 

একটি ফললাভেব সপ্ডাননা রহিক্বাছে। মনুষ্য, জীব ব্যন্ভীত 

চেতনার ভাব হৃদষে ধাদণ। করিতে সাধারণতঃ অক্ষম স্থুগ 

পদার্থে ব্যক্তির উপস্থিতি, এই ভাব ধারণ! করিতে অভ্যাস করি- 

বার চেষ্টায়, ক্রমে বিরাটে চেতনার ভাব জাঁনিবার সন্তাবনা আছে? 
এবং ক্রমে সর্ধরূপে একই চেতন পদার্থের অস্তিত্ব ধারণ।র সুবিধ। 

হইতে পারে। এজন্য জ্যোতিঃস্বরূপ চেতনময় পরমাত্ম। হইতে 

বিমুখীন অজ্ঞান-ব্যক্তিদিগের পক্ষে, স্কুল পদার্থে চেতন।ব্যক্তির 

উপস্থিতি ধারণ।র চেষ্টায়, সত্য ধারণ|র সম্বন্ধে কিছু স্থবিধা হইরার 

'আশ।। কিন্তু এরূপ উপাসনার মহিত সত্য-বিষয়ক উপদেশ না 

থাকিলে, অচেতনভাবকেই চেতনভাব বলিয়া ধারণায় রাখিলে, 

ঠিতন্যময় আত্ম।র জড়াবস্থ! 'প্র/াপ্তর সম্ভাবন। আছে বলিয়াই,শান্তর 

প্রতিমায় চেতনার আবির্ভাব তিরোভাব হয় এবং প্রতিমাই থে 



প্রতিম। উপামন!। ৭১ 

দেবদেবী নহেন, দেবদেবী কুর্ধ্যশগুল হইতে আসিয়া পুজা 

গ্রহণান্তর প্রত্যাগমন করেন, এইরূপ ভাবের উপদেশ রক্ষা ; এবং 

এই উপাসনা অধমাধম উপাসন। বলিয়া শাস্ত্রে বর্ণত। ইহার 

কারণ, যাহাতে 'অজ্ঞান-গণ, ইহা!কেই প্রকৃত উপাসন। মনে "করিয়া, 

শ্রেষ্ঠ উপাসনায় দোষারোপ করিয়া সত্যত্র না" হয়, তাহার 

জন্যই উপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব নিকষ্ত্ব ভাব রক্ষা । 
(বণেষ করিয়া বিচার করিলে, দেখিবেন, জ্যোতিঃপদার্থের 

মন্বেষণের জন্যই, প্রতিমার উপাসনা, নচেৎ প্রতিমা ব1 প্রতিমার 

সুল পদার্থের প্রতি অন্ুরক্ত হইয়। জড়ত্ব লাভের জন্য উপাসনা নহে। 

স্যোতিঃহ একমাত্র অন্ুরাগেব পদ্।র৫। এজন্য প্রতিম। সকলকে 

ঢাক!চক্য ও নান! ভাবের ছ্বার। রঞ্জিত করা হয়। এই চিক্কণত। ন! 

থাকিলে অজ্ঞানাচ্ছন্ন মনও, ইহাকে কখনই মৃত পদার্থ হইতে অধিক 

দম্মান দিত না। জ্যোতিঃ বা প্রকাশ পদার্থই চেতনা, এ কারণ 

যতক্ষণ জীব-শরারে চাকৃচিক্য থাকে, ততক্ষণ জীব-শরীরে চেতন- 

ব্যক্তির উপস্থিতি জ্ঞাপন রাখায়, জীব-শরীরের সম্মান রাখিতে; 

গীব বাধ্য থাকে । এই চাক্চিক্যের অভাব ঘটিলেই, জীবশরীরই 

মৃত পদ এবং জীবের পাঁরত্যক্তও হতাদৃত হয়। এমত অবস্থায়, কেমন 

কারয়া মুন্ময় ব! ধাতব প্রতিমা আদ, বাস্তবিক পক্ষে চেতন ব্যক্তি 

বলিয়। জীবের আদরণীয় হইবে? আলোক ঝ৷ প্রকাশ পদার্থই যে 

চেতন! এবং এই আলো কই যে সম্মানের বস্তু, উহা বারংবার মৃত ও 

জীবিত ব্যক্তিরশবীরের প্রতি লক্ষ্য করিলেও,কিছু কিছু ভাব প্রত্যঙক্গ 

হইবে । এই প্রকাশ পদ্দা্কে চিনিবার জঙ্ঠ, হিন্দু শাস্ত্রে, শ্মশানে 

যোগ-সাধনার পদ্ধতি । যাহাতে মনুষা তেও প্রকাশের ক্রিয়া ও 

উপস্থিতিভাব অবগত হইয়1, তেজোময় গ্রকাণের শরণাগত হইয়া, 



ণই জ্যোতিঃপথ | 

সর্বপিদ্ধিরূপ পরষেশ্বরে উপস্থিত হন, ইহাই সর্বপ্রকার উপাসনার 

মূল উদ্দেশ । অতএব হে মনুষাকুল, আপনা র। নিরভিমান চিন্তে, 

আপনম্ববূপ যে প্রকাশ পদার্থ চেতনময়, ইহাকে চিনিয়! ইগার 

সংসর্গে, পরমাত্মারঈ আম্বাদ লাভের ইচ্ছ! করুন। বার্থ আড়ম্বর 

করিয়৷ আপন মাভাপিতার অবমাননাপূর্বক হৃদয় ও জগতকে 

কলুষিত করিবেন না। এই প্রকাণই অবতার, খষি, মুনি, রাঙা, 

বাদশাহ, শ্রবীর, পণ্ডিত প্রভৃঠি | ভাগ করিয় বুঝিলেই দেখিবেন 

যে, আপনার! প্রকৃতপক্ষে, আলোক পদার্থকেই সম্মান করিতেছেন; 

অথচ ইহা! না বুঝিয়, মালোকের অবমাননার চেষ্টায় আপনা- 

দিগেরই অবমাননার প্রশ্রয় দিয়া আাপনারাই ক্ষুব্ধ শন্তঃকরণে 
মিয়মাণ রহিয়াছেন। যতক্ষণ নিজে আলোকক্ধপে শবীরে প্রকাশ 

আছেন, ততক্ষণ আলোক পদার্থকে চিনিবার সম্তাবন। রহিয়াছে, 

শরীরে আলোকের অপ্রকাশে, কে আর কাহাকে চিনিয়। সন্মান 

রাখিয়া! আনন্দভোগ করিবে? , 

উপাপনার বিষয় সকল, শাস্তভাবে বিচারপূর্বক কৃত হইলে, 

দুঃখের সম্ভাবনা অল্প। অতএব বিচার করিয়া দেখুন, স্থুল-সৃর্ধি, 

স্থলেই নির্মিত; সুক্ষ মুর্তি ভবের দ্বার! গঠিত হয় এবং কারণ- 

মৃ্তি চেতন। বা ব্যক্তি আন্মাদমাত্র। মন্দ ভাব বা আস্বাদ লাভের 

অপ্ত মৃত্তি-কল্পনার প্রয়োজন হয়, তাহ! হইলে উহ! কজ্যতিঃ ব 

চেতন। পদার্থের নিশ্ষিত মুর্তিভা৭ চিন্তনের প্রয়োজন। কারণ চেতন! 

ঝ। জীবস্তভাব-হীন মূর্তি, মনবুদ্ধিকে জডত্ব ঘটাইয়াই থাকে; এ৭ং 

গড়ত!, আপ্ত প্রকাশের বিরোধী বলিয়।, ব্রহ্মল।ভের প্রতি: 

বন্ধক হয়। 

রঙ্গ পুর্ণ । যাঁহা কিছু আছে, ব্রদ্মই আছেন। কিন্তু ভাবের 



প্রতিমা! উপাপন। | ৭৩ 

দিক্ হইতে বিচর করিলে দ্রেখা যার যে, ভাবভিন্ন ভিন্ন বাঁলয়া, 

সর্বভাবই ব্র্দভাব নছে+ এবং এই ব্রহ্মভাব লাম ন! হইলে, 
সমস্ত ব্রক্ধ কি ব্রহ্ম নহেন, এ জ্ঞান বা অনুভূতি হয় না। অতএব 
যাহার দ্বার! ব্রদ্মভাব লাভ হয়, তাহাই উপাসনার প্রশণ্ত উপায়; 

এবং ইহার যাহা বিরোধী, তাহাই সত্যলাভের প্রতিবন্ধকের 
কারণ ও পরিত্যাজ্য। সর্বজীবের স্থুল শরীরই পরমাত্মার শরীর ; 
এবং জীবস্ত শরীরে, পরমাজ্মীর চেতন। বা জীবন্তভাব লাভেরও 

সহায়তা অধিক আছে। এমত অবস্থায় ধাহাদের প্রতিমা! উপাসনা 

করিবার 'প্রবুত্তি, তাহাদের পক্ষে, পরমাত্মা আপন ইচ্ছামত, যে 

জীবপ্রতিমারপে প্রকাশ হইয়া, তাহাতে চেতনত।বে বর্তমান 
রহিয়াছেন, তাহার উপাসনা উদ্দেগ্ঠে, গাহার এ জীবপ্রতিমার 

উপাসন! করা, ধাতু আদির নির্মিত প্রতিমার উপাসনা! কর! 

অপেক্ষা, অধিক ফলদায়ী হয়; এবং কালক্রমে এই ভাবের 
উপাসনায়, চেতনার প্রতি নিষ্ঠ উৎপন্ন হইয়া, শুদ্ধ চৈতন্য 
আনন্দময় পরমায্মার উপাসন! করিবার শক্তি জন্মিবার বিশেষ 

গন্তাবনা আছে। সমস্ত জীব-প্রতিমাই পরমেশ্বরের প্রতিম! ) 

এবং যাহাতে পরমাস্মা জানে, প্রতে)কে প্রতোক জীবের মগল- 

চেষ্টায় 'ও সেবায় রতম্থাকেন, তাহারই জন্ত, প্রতিম। উপাসন। 

বালয়৷ নাম রাথ। হইয়াছে; এবং চেতন জীবমাত্রের সেব। করাই, 
ধথার্থতঃ ব্রহ্গের প্রত্যক্ষ চেতনাশক্কির অংশরূপ দেব-দেবীর 'গ্ররতি- 

নার উপাসন! বুঝ! আবহ্াক। * 

ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ ও শাস্তিঃ। 



গায়ত্রীত্যাগে সন্ন্যাস । 
( ২৬৬ ) 

অদ্ৈতবাদী সন্না।সীর গায়ত্রীত্যাগের প্রথ শ্রাতি'গোচর হুয়। 
এই গায়ত্রী-ত্যাগের ষথার্থ ভাব অবগত ন! হইয়া, অহস্কার-পরুবশ 

সাধক, মহাশক্তির অবমাননা করিয়া নিরস্তর কষ্টভোগ করিতে" 

ছেন। সতা ভাব অবগত হইয়1, সত্যের সম্মানে শাস্তির উদয় 

হয়। এজন্ঠ এ বিষয়ের সত্যাসতা, বিশেষরূপ বিচার্ধ্য | 

গ্রথমে বুঝা প্রয়োজন, ব্রহ্ম ও ব্রন্মগায়নী পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি, 

কিন্ব। পৃথক্ পৃথক বস্তু? বস্তুর দ্বিতীয়ত্ব, অজ্ঞান ব্যতীত গ্রহণীয় 

নহে। কারণ, যাহা আছে মাত্র বলিবার বিষয়, অথব। যাহ! মন- 

বাণীর অতীত বস্ত, তাহার সম্বন্ধে একের অধিক সংখ্য। কি গ্াকারে 

অনুভব ব! অনুমান হইবে, ব। বিচারে পাওয়া যাইবে? অতএৰ 

ব্রহ্ধ ও ব্রন্গগায়ত্রী বস্তভাবে পূর্ণক্ নহেন। যদি ব্যক্তিভাবে ভিন্ন 

ভিন্ন হন, তাহ! হইলে, ব্রহ্গ ও ব্রহ্মগায়ত্রী উভয়ই ব্যট্টি এবং ই'হা- 

দের রূপ গুণ, ক্রিয়া, শক্তি, পৃথক পৃথক হইবে । একের কার্যে, 
অপরের কোন অধিকার থাকিবে ন! । কারণ, উভয়কেই বস্তু 

হইতে ম্বতঃপ্রকাশ ধরিতে হইবে । আর যদ ব্রহ্গগায়ত্রী ব্রহ্ষমেরই 

প্রকাশ হন, তাহ! হইলে গারত্রীরু ত্যাগে, ব্রহ্মকেই ত্যাগ কর! হয় 

ব| গায়ত্রীর অবমাননায় ব্রক্ষেরই অবমাননা । ব্যক্তিভাব, শক্তির 

অভিমানের উপরেই নির্তর করে। কোন শক্তির অভিমান বর্গ, 

আর কোন শক্তির অভিমান, ব্রহ্গগায়ত্রীতে প্রতিষঠিত আছে 

বলিয়! ঝলিতে হুইবে। যদি সর্বপ্রকার সৎশক্তি বঙ্গের, আর 

অসংশক্তি গাঁয়ত্রীর হয়, তাহা হইলে বুঝ! প্রয়োজন যে, যেবস্ত 



গাঁয়ত্রীত্যাগে সন্যাস। ৭৫ 

হইতে এই সদসতের অভিমানীর প্রকাশ, সেই বস্ত হইতেই 
জীবও প্রকাশ। কিন্তু ভাবে ভিন্ন হইলেও বস্তভাবে সকলই 

এক। এই এক বস্ততে সৎ অসৎ উতন্তয়ই আছে। যাহ। 

এক সময় সৎ বলিয়া! প্রকাশ,_- ইহ! অপর সময় অসদ্ভাবে 

প্রকাশ ন। হইবার কোন কারণ দেখ! যায় না। যদ্দি পাঁরবর্তন 
অসপ্তব হয়, তাহা হইলে জীবভাবই যখন সৎ অসৎ উভগ্নরূপ, 

তখন জীব নিজের এক অংশ কেমন করিয়। পরিত্যাগপুর্বক 

ভাবাস্তরে বর্তমান থাকিবেন; এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মগায়ত্রীর, ব্যক্তি- 

গত ভেদ থাকার, যদি ইহাদের কোন কালে পরিবর্তন ন1 হর, 

শাহা হইলে জীবও “ই'হাদের হইতে পৃথক্ ব্যক্তি বলিয়। জীবত্ব 

হইতে কেমন করিয়া, ব্রদ্মত্বে পরিবর্তন ঘটিবে? এইরূপ বিচার 

দারা দেখা যায় যে, গায়রী ত্যাগ বাস্তবপক্ষে অভিমানমাত্র | 

কারণ, ধিনি আছেন ঝলিয়াই সমস্ত রহিয়াছে বা যিনিই সমস্ত, 

তাহাকে কে,কি প্রকারে, ত্যাগ করিবে? 
বাস্তবিক পক্ষে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ব্রহ্মগায়ত্রী নাই। ব্রন্গেরই 

জগংভাবে প্রকাশ থাকার নাম ব্রঙ্গগায়ত্রী । সব্ব, রঞ্জঃ, তমঃ 

এই তিন গুণই জগৎ ব* বর্ষের তিন জাতীয় শরীর; অর্থাৎ 

কারণ, ক্স, স্থল ভাব। যতক্ষণ পর্যন্ত, এই তিন ভাব, জীবে অব- 

স্থিতি করে, ততক্ষণ স্বরূপ ব। এক রসাস্বাদরূপ অপরিবর্তনীয় 

ভাব অপ্রকাশ থাকে । অতএব একমাঞ্র অমৃতরসম্বরূপ অপরিবর্ত- 

নীয় ভাব জীবে যতক্ষণ প্রকাশ না পায়, ততক্ষণ ব্রন্মভাব বা 

স্বরূপভাব প্রচ্ছন্ন থাকায়, শান্তির পরিবর্তে অশাপ্তিই প্রকাশ হয়। 

এই কারণ ব্রঙ্গের ভিন্ন ভিন্ন জগৎনামক ভাব ত্যাগ করিয়া], এক 

তাবে অবস্থ।ন করিবার জন্তই গান্নক্রী অর্থাৎ গুণময় ভাব ত্যাগ 



৭৬ জ্যোতিঃপথ। 

করিবার রীতি। বাস্তবিক গুণ বলিয়! বস্ত হইতে ভিন্ন কিছুই 

নাই । বস্তরই প্রকাশের তারতমোর প্রতি লক্ষা করিয়া, রূপ, গুণ, 

ক্রিয়া, বোধ হয় মাত্র। এই ভিন্ন ভিন্ন বনু রূপ, গুণ, শক্তি, 

ক্রিয়ার, ভিন্ন অস্তিত্ব ও কর্তৃত্ব ভাব মন হইতে ত্যাগ করাই গায়ত্রী 

তআগ। নচেৎ গায়ত্রী ত্যাগ অসম্ভব; এবং গায়ত্রী ত্যাগের 

চেষ্টায় কষ্ট ও অশান্তির বৃদ্ধি হওয়াই স্বাভাবিক | 

দেছ রহিয়াছে, অথচ '“দেহী নহি এরূপ বল! আর ন| বলা, 

উভয়ই সমান। যতক্ষণ জীব দেহে রহিয়াছেন, ততক্ষণ দেহীর 

ভোগাভোগ ঘটিবে; এবং দেহী বলিলেও, দেহে ও দেহী ন! 

বলিলেও দেহেই অবস্থান কর| স্বাভাবিক । বাস্তবিক পক্ষে দেহী 

না হইলে, আমি দ্রেহী নহি, ইহ! বলিবার কি প্রয়োজন ছিল? 

দেহী সংস্কার জীবাত্মমরই ভাব এবং বিদেহ ভাবও জীবাত্মার। 

যতক্ষণ এই উভয় ভাব একত্রে জীৰে গ্রকাশ না থাঁকে, ততক্ষণ 

জীব আপনাকে দেহেই আবদ্ধ অন্তভব করেন। এই বন্ধন নিবন্ধন, 

ক্টকে অপসারিত করিবার জন্য, আমি দেহী বা আমি দেহী 

নহি এইরূপ বার্থ চীৎকার । কষ্টের উপশমের জন্যই ব্রহ্োপাস- 

নায়, ব্রহ্ম প্রসাঁদে দেহী ও বিদেহীর ভাব অবগত হইয়া, বন্ধনমুক্তির 

পরপারে যাইয়া, এক সতা ভাবে জাগরিত হইবার উদ্দেশ্ঠ। 

দেহ, দেহী ও বিদেহ, বিদেহী ভাব, একই ব্রদ্ধে উপশম করিবার 

জন্য গায়ত্রী-বূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব ত্যাগ করি, স্বয়ংই এক মাত্র 

অদ্িত্ীয় ব্রহ্ম ভাবে অবস্থান করিবার প্রয়াসে, গায়ত্রী ত্যাগপূর্ব্বক 

সন্ন্যাসের বাবস্থা । দেহী, বিদেহী ও দেহ ও দেহাতীত ভাব, গায়ত্রী 

ও ব্রহ্ম, পৃথক্ পৃথক্ বন্ধ আছেন, এইরূপ নান! ভিন্ন ভাব, একই 

বস্তু 'ও ব্যক্তিরই উপস্থিতি'মাত্র, এই জ্ঞানই, যথার্থ সন্ধ্যা অবস্থা! | 



সর্য।সীর অগ্রিত্য।গ। ৭৭ 

কারণ এই জ্ঞানই ভিন্ন ভিন্ন ব্যষ্টিভাব-রূপ গায়ত্রীকে ত্যাগ করায়। 
নচেৎ মন্তক মুণ্ডন করি গায়ত্রী উপানাদি বা সৎকার্ধা ত্যাগ 

করিলে, সন্যাস হয় ন1। সর্ব পদার্থ রূপ, গুণ, ক্রিয়।, একই 

অপরিবর্নীয় যাহ তাহাই, এই ভাব লাভ হইলে, সাধকূ আপ- 

নাকে অবিনাশী দেহবজ্জিত চিানন্দম্বরূপ অনুভব করেন। ইহাই 

দ্ষেহাভিমান ত্যাগ ব| প্রকৃত সন্গ্যাস অবস্থা! । 

ও শান্তি: ও শান্তি: ও শাস্তি । 

সন্নযাসীর অগ্নিত্যাগ | 
অগি-ব্রহ্ধই, ইন্দ্রিয় ও ইন্ত্রিয়ের বিশেষ রূপ | এই ইন্দ্রিয় ও 

ইন্দিয়ের বিষয়কে ত্যাগ কর! অর্থাৎ বর্গের সহিত অভেদে প্রকাশ 

থাকাই অগ্রিত্যাগ। নচেৎ বূুবহারীর অগ্নিকে ত্যাগ করিয়া, 

কখন কোন কার্য হইতে পারে না; এমন কি, সন্যাসী, আপ- 

নাঁকেও সন্ন্যাসী বলিয়া, প্রকাশ বা অনুভব করিতেও অক্ষম হন। 

ভগবান্ খ্বতাবতঃ অগ্নিরূপে প্রকাশ্ হইয়া, একভাবের বিনাশ 

ও অপর ভাবের প্রকাশ করিতেছেন। অগ্রি-ব্রহ্দই স্থল অন্নরূপ 

হইতে, শন্তীর ও ইন্দ্রিয়কপে প্রকাশ পান। তাপভাবই, ইন্দ্রিয়, 

এইঅন্ত মনুষ্যকে মু হইতে 'রঙ্গ। করিবার জন্য, দেহে তাপের 

সঞ্চার করিবার চেষ্টা। 'এই তাপ শরীরে থাকিলে আজ, সহঙঞ্জে 

নির্বাণ হইতে পারেন না। কিন্তু তাপ-রক্ষা-শক্তি, শরীরে ন৷ 

থাকিলে, বারংবার তাপ প্রয়োগ করিলেও, উহা দ্বার তাপ রক্ষা 

ন। হইয়। কেবল আত্মার প্রতি কষ্ট দেওয়। হয় মাত্র। কারণ 



৭৮ জ্যোতিঃপথ। 

তাপকে সুপ শরীর কখনই বন্ধন দিতে পারে না । তাপ-ধারণ- 

শক্তি, চেতনাতেই অবস্থিতি করে। -এই তাপই প্রকাশ ও 

আত্মারূপে প্রকাশ হয়; এবং তাঁপকে খর্ধ করিয়। প্রকাশ 

থাকিতে পারিলে, চেতনার প্রকাশ, অনুভবে আইসে। এইজন্ত, 

অগ্নি বা তাঁপকে কমাইলে, ইন্দ্রির়ভাবের প্রকাশ শান্ত হুইয়!, 

'আাআ্মার প্রকাশ হয়, এইভাব বিকাশ করিবার চেষ্টটর নামই অশ্রি- 

ত্যাগ। প্রাণায়ামা্দি ক্রিয়! দ্বারা, শরীরের তাঁপকে কষাইয়| 

আসক্তি ব ইন্দ্রিয়ভাবকে ত্য।গ করিলে, গাপনাকে শরীরাতীত 

বলিয়! জ্ঞাত হওয়। যায় । এই জন্তই সন্ন্যাসী অর্থাৎ শরীরাতীত 

ভাঁবাপন্ন হইবার জন্য, অগ্িত্যাগের বাবস্থা । ইহ! অভ্যাস রাখিলে 

শরীরত্যাগের সময়, ইন্দ্রিয়ের হাত হইতে অনেকটা পরিত্রাণ খটে 

বলিয়াই, এইরূপ অগ্নিত্যাগের ব্যবস্থা, সন্যাসের অন্গন্বরূপ বলিয়। 

বণিত। 

বিরাট ব্রন্দের ইচ্ছ।শক্কিরূপ.. চন্দ্রমা-জ্যোতিঃই, জগতের ভিন্ন 

ভন্ন ভাব ও তাপরূপ ইন্দ্িয়শক্তির রক্ষাকর্তী) এবং দেহীর 

ইচ্ছাশক্তি, দেহী ব! ইন্ট্রিয়রপে পুনরায় প্রকাশ হইবার অর্থ।ৎ 

পুনর্জন্মের নিমিত্তক | এইজন্য একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, 

এইভাবে অবস্থান করিবার জন্ত সন্ন্যাসরূপ ব্রহ্গভাব লাভের 

প্রয়াসে অগ্নি ব৷ তাপরূপ ইন্রিয় ও ইন্জ্িয়ের বিষয় ত্যাচোর ব্যবস্থ। 

শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। নচেৎ কেবলমাত্র প্রত্যক্ষ অগ্রিব্রন্ষের 

সহিত ব্যবহার ত্যাগ করিলে, অগ্নিত্যাগ হয় ন।। অগ্িব্রহ্গই 
জগৎবূপ। বস্তু একই বর্ম আছেন। অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্ম হইতে 

ভিন্ন করিয়া জগৎ বা অগ্নি আদির পৃথক পৃথক্ অস্তিত্ব ভাবন!। 

এই ভিন্ন ভাবন! ত্যাগ করিয়া, একমাত্র পরমাত্মাই আছেন, 
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এই জ্ঞান লাঁভই যথার্থ জগতরূপ অগ্রিকে ত্যাগ করা বুঝা .প্রয়ো- 
জন। নচেৎ ত্যাগী থাকিতে, অগ্নিত্যাগ অসম্ভব । 

গু শান্তি শু শাস্তি ও শান্তি | 

বি 

নি 
সী 

জ্যোতিও্ধরূপে গ্রহণ । 

চক্দ্রম! ও স্র্যযনারায়ণ গ্যোতিঃতে হণ ঘটে, ইহা প্রত্যক্ষ । 

কিন্তু কেন গ্রহণ হত্ম এবং গ্রহণ লাগিবার যথার্থ ভাৰ কি, ও বিষয় 

ভিগ্ন ভিন্ন মতাঁধলঘ্বীর মধ্যে, ভিন্ন ভিন্ন ধারণা । ইহার যথার্থ 
অনুসন্ধানে জীবের বিশেষ মঙ্গল আছে, এ কারণে এ বিষয়ের 

বিশেষ অনুসন্ধান আবশ্তা ক। 

সকলেরই বুঝ! প্রয়োজন যে, পরমেশ্বর নিশ্রয়োজনে কোন 

বাবস্থাই রাখেন নাই। আামরা জানি, আর নাই জানি, সমস্তই যে 

আমাদের মঙ্গলের জন্যই রহিয়াছে, ইহ বিচার করিলে কতক বুঝ! 

বায়। জানা ও না! জানার মধো প্রভেদ এই বে, গানিলে উহা 

'মামাদের মঙ্গলের নম্ত ব্যাবহৃত হয়, না জনা থাকায়, তাহার 

অভাব ঘটে। 
* স্র্ধানারারণ-জ্যোতিঃ চেঞন জ্ঞানমপ্জ; এবং চন্দ্রম(ল্য।তি$, 

চেতন আ্বাদময়। যেমন বুদ্ধি, নিশ্চয়ান্সিক। প্রকাশ ঝ| জ্ঞান, 

এবং মন মান্বদ।নুভব।ম্মক প্রকাশ ব অজ্ঞান । যেমন মন ও 

বুদ্ধি উভন্নই, জ্ঞান ব! প্রকাশ ভাবাপন্ন। কিন্তু যেমন ত্রমজ্ঞান 

বা মজ্ঞান মনে এবং অন্রান্ত ভাব ব বিজ্ঞান বুদ্ধিতে, প্রকাশ 
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পায়, সেইরূপ কৃ্যনারায়ণ-প্রকাশ, অন্রাস্তভাবাপন্ন, এবং চন্দ্র মা- 

প্রকাশ, ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান বাত্রান্তি আন্মদযুক্ত। ভ্রম ও অভ্রম 
ত্বার৷ একই প্রকাশ পদার্থকে আন্বাদ ও ভাবরূপে সীমাবদ্ধ করিয়। 

রাখিয়াছে। নচেৎ প্রকাশ উভয়ই এক । ক্রিগাজগং ভ্রান্তিম 

আম্বাদ রূপ, এই কারণ জাগতিক ক্রিয্নার পরিবর্তনের জন্য, 

আশ্বাদময় চন্দ্রমা*প্রকাশের পরিবন্তন আবশ্তঠীক হয়; এব. 

আম্বাদের পরিবর্তনের জগ্ত, ভাবেরও পরিবর্তন অনিবার্ধ। 

প্রয়োজন বলিয়া, ভাবময় স্থ্যানারায়ণ-প্রকাশেরও পরিবর্তন 

হয়। জাগতিক আন্বাদ ও ভাবের পরিবর্ডভনের জন্যই, চন্ত্রম! 

কুর্ধ্যনারাক্ণ-প্রকাশের, গ্রহণ ও গ্রহণমুক্তি। যেমন ভোগেচ্ছার 

পরিবর্তনে, জীবের ক্রিয়ার পরিবর্তন এবং জ্ঞান ব! অস্তঃকরণস্থিত 

ভাব অন্মারে, ভোগেচ্ছার পরিবর্তন হয়, সেইরূপ সুর্ধ্যনারায়ণ 

ভাবময়ের প্রকাশের তারতম্যে, চন্দ্রমা- প্রকাশের আস্বাদের তার- 

তম্য এবং আস্বদময় চক্্রম-প্রকাশের তারতমো, ক্রিয়ারূপ জগৎ- 

ঝোতের তারতম্য হয়। এই জগতআোতের পরিবর্তনের জন্যই, 

চন্দ্রমা-হুর্য্যনারায়ণ-প্রকাশে, গ্রহণের ব্যবস্থা | যেমন বুদ্ধিতে, একটি 

ভাবের পরিবর্তনে, বছ আশ্বাদের ও ক্রিয়র,পরিবর্তন হয়, সেই- 

রূপ শুর্ধনারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণে, বহুবার চন্ত্রম।-প্রকাশের গ্রহণ) 

ও বহু জাগতিক ক্রিয়ার, পরিবর্তন হয়) এবং যেমন বুদ্ধির একটা 

ধারণ!, ক্রমে ক্রমে মনের 'বছু সংকল্প বিকল্প শক্তিকে পরিবর্তন 

করে, সেই প্রকার, কুর্যনারার়ণ-গ্রকাশের একবার গ্রহণ রূপ 

ভাবের পরিবর্তনশক্তির কার্ধ্য, ক্রমে ক্রমে চন্দ্রমা-প্রকাশে বুবার 

গ্রহণ ঘটাইয়, জাগতিক ক্রিয়ার ও অবস্থার পরিবর্তন হয়। 

চেতনা, ব্যত্, ঝ| প্রকাশ ,হইলে, ব্যক্তিত্ব; এবং এই ব্যক্তিত্ব, 
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আন্বাদের দ্বার সীমাবিশি্ট হইলে, ভাব । এঁভাব ক্রিয়া -গণ্ভীতে 

সাসিলেই, রূপ নামে অভিহিত হয় । এ কাযণ জগৎরূপ ক্রিয়া- 

ক্ষেত্রে, চৈতন্ত-স্বরূপ ব্রহ্ম প্রকাশ, রূপ বা ক্রিম্নাময় বলিয়াই 

প্রতীমমান হন যাবৎ লীব, চেতনমন় পর্মাজ্ম!কে না দেখেন, 

তাবৎ স্তীার পক্ষে রূপেরই পরিবর্তন দৃপ্ত হওস। স্বাভাবিক । 

এজন্য পর্বরূপের আশ্রয়, চন্দ্রম/-স্র্যানা রায়ণের রূপে বা প্রকাশে 

গ্রহণ দু হয়। ভগবানের ইচ্ছাশক্তির ব| ভাবের পরিবর্তন 

হইতেছে, এ জ্ঞান, জীবের নিকট অজ্ঞাত থাকে । 

যেরূপ মবস্থাপন্ন বাক্তির পক্ষে, ধতট সত্য উপলব্ধি কর! মঙ্গল- 

কর, তাহ!, পরমাম্ম। দিতে কুষ্ঠিত নহেন্ন। এই জন্ট ক্রিয়া-ভাবা. 
পন্ন জাগতিক বুদ্ধিতে ও, সত্যের ছায়। প্রকাশ রাখিবাঁর জন্ত, বাহী- 

বিজ্ঞানে, চন্দ্রমা-জ্যোতিঃ, স্র্যানারায়ণ-প্রকাশের প্রতিবিম্ব এবং 

চন্রকলার অপ্রকাশ বা গ্রহণ লাগ, স্র্যকিরণের অভাব চন্দ্র 

পদার্থে ঘটে বলির। এবং শান্ত্স্ত্ররে বৈজ্ঞানিক্দিগের নিকট প্রত্যক্ষ 

অদ্বৈততাবরূপ রাহুগ্রাস অর্থাৎ ভিন্নতা হরণ বশতঃ গ্রহণ হয় 

বলিয়।৷ প্রকাশ রহিয়াছে । ইহার ষথার্থ ভাব, ভোগ ব আশ্বাদ, 

ইহাদের কারণরূপ ভাবে, ইহারা প্রত্যা্বত হয়। ইহাই ভোগময় 

চন্দ্রমা" প্রকাশে গ্রহণ ও (তিথি-পরিবর্তন। একই কারণে পরিবর্তন 

হইলে, চিথি, এবং বিশেষ কারণে পূরিধর্তন হইলে, গ্রহণ নাম 

দেওয়! হয়। পুর্ণিম। তিগিতে চন্দ্রমা-প্রকাশের, প্রকাশ অপ্রকাশ 

হইলে, গ্রহণ নাম দিবার কারণ এই যে, বে ক্রিয়া জগতে 

উপস্থিত চলিতেছিল, তাহার প্রবাহিত ক্রিয়ার ভাবাংশ পরিবন্তিত 

হইল। অর্থাৎ পরমাত্ম। পূর্ববক্রিয়ার ভাবাংশ গ্রহণ করিয়! ইচ্ছামত 

নৃতন ক্রিয়ার ভাব, বা আন্বাদ জগতে'ও জীবে সঞ্চার করিলেন। 



৮২ জ্যোতিঃপথ | 

নুর্যযনারায়ণ-জোতি:, ভাবময়। ভাৰ চেতনারই প্রকাশ, 

এজন্য, চেতনার বিশেষ বিশেষ পরিবর্তনের জন্যই, কুর্যানারায়ণ 

প্রকাশে গ্রহণ লাগে, অর্থাৎ ভাবরূপ প্রকাশ, ব্যক্তিভাব হইতে 

গৃহীত হইন্লা, নৃতন ভাব ব্যক্তি চেতনায় প্রকাশ হয়। এই ভাবের 

প্রকাশ, ব্যক্তিভাবে স্থিতি রাখিবার জন্য আকম্মিক, ক্রিয়ারূপ 

স্থলের আবরণ হয় বলিয়া জীব-চক্ষে বোধ হয়, গ্রহণ বিষয় 

জাগতিক বিজ্ঞান চক্ষে এই ভাবেই অনুভূতি ঘটাইতেছেন । 

ইহার যথার্থ ভাব এই যে, ভাবের পরিবর্তনের জন্ত, প্রকাশের 

সম্পূর্ণ সংহরণ প্রয়োজন হয় না। জীবের নিকট ক্রিয়ারূপ স্কুল 

পদ্দার্থের আবরণ পড়ে মুত্র। অর্থাৎ 'প্রকাশই সর্বভাবময় 

পদার্থ। ক্রিয়াধুক্ত হইলে, এই ভাব জীবে প্রকাশ পায় এবং 

ক্রিয়াই ভাবের প্রকাশ ও অভাব ঘটায়। জীবের ব্যষ্টি অর্থাৎ ক্ষুদ্র 

লক্ষ্যই ক্রিয়ারূপ। নচেৎ চেতনা, প্রকাশ ব! ভাব হইতে, ক্রিয়া, 

অতিরিক্ত কোন পদার্থ নহে; 'এবং যেমন জীবে, চেতন! দ্বারা 

ক্রিয়ারূপ ইন্দ্রিয়, পরিচালিত ও সেই ক্রিয়ারূপ বিষয় ছার! 

চেতনার আবরণ বা অজ্ঞান, সেইরূপ ক্র্যনারায়ণ প্রকাশ দ্বার। 

পরিচালিত ও উৎপন্ন গ্রহের দ্বার জ্যোতির অপ্রকাশ-ভাব, 

মানব-বুদ্ধিতে প্রকাশ হওয়ার নাম , গ্রহণ রাখ! হইয়ছে। ক্রিয়া- 

রূপ জড় ও উদ্ধিদ্-প্রকাশের পরিবর্তনের জন্য, চন্দ্রমার.. গ্রহণ, 

এবং চেতনার ভাব পরিবর্তনের জন্ঠ হুর্যানারায়ণ- প্রকাশের গ্রহণ" 

হইয়া থাকে। 

মনুষ্য-শব্ীরের বিষয়, বিচার করিলেও দেখ। ধায়, মনের পরি- 

বর্তনে, কার্ষোর পরিবর্তন; এবং বুদ্ধির পরিবর্তনে ভাবের বা 

আস্বাদের পরিবর্তন হয়। ' বিশেষ বিচারশীল ব্যক্তি, বুঝিতে 
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পারেন যে, যেমন পুণিমায় চন্দ্রকিরণ পৃথিবী হইতে প্রত্যান্ত 
হইয়! চন্ত্রগ্রহণ হয়, স্বেইরূপ মনের প্রকাশ, ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যা- 
বর্তন করিয়। আস্বাদের পরিবর্তন হয়) এবং যেমন অমাবস্তায় 
চন্ত্র সুর্য একই রেখায় আসিয়। সুষ্যগ্রহণ ঘটে, সেইরূপ মন ও 
বুদ্ধি একত্র গ্রকাশ হলে ইন্দ্রিয়জাতীয় ক্রিয়া-রূপু প্রকাশ অনৃস্ত ূ্ 

»হ্ইয়! ভাবের পরিবর্তন হয়। জীব ক্রিয়াময় রূপে ও ভাবে 

আপনাকে দেখে বলিয়াই, রূপ মাত্রেরই প্রকাশ অপ্রকাশ দৃ্ট 

হয়। ক্রিয়াময় ভাবে, ইহাই প্রত্যক্ষ করা, স্বাভাবিক | কারণ 

পরমাত্মীই, জীবের নিকট সাধারণতঃ এই ভাবে প্রকাশ রহিয়।- 

ছেন। তাহার" দয়ায় সত্য লাভ ঘটে। নচেৎ লক্ষ চেষ্টায়ও, 

চেষ্ট। দ্রাতার দ্বার উদঘাটন করিতে জীব অসমর্থ । 

প্রাণায়াম-পরায়ণ ব্যক্তিগণ, 'এ বিষয় সহজে বুঝিতে পারিবার 

সম্ভবনার আশায়, এখানে ছই একটা বিষয় প্রকাশ কর! হইল। 

বাহার! প্রাণায়াম দ্বারা অগ্পনমুয় মধো, মনকে ইন্দ্রিয় হইতে প্রত্যা- 
হরণ করিতে পারেন, তাহার! বুঝিবেন যে, মনের বাসন! অনুসারে 

মনের প্রকাশ অপ্রকাশের সময় ক্রিয়া হইতে থাকে । স্বপ্নেও 

চরিত্র অনুসারে ভে?গ হয় ১ এবং ভাবপ্রকাশের সময়, বুদ্ধি নিম্পন্দ 

বাস্তস্তিত থাকে, তাহার পর, বুদ্ধির প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পুর্বরূপ 

ও আন্বাদ ত্যাগ হইয়!, ভিন্নরূপ প্রকাশ ও আস্বাদধুক্ত ভাব প্রকাশ 

'হয়। যেমন ভাবের পরিবর্তনে, ক্রিয়ার স্থায়ী পরিবর্তন হয়, 

সেইরপ ক্রিয়ার পরিবর্তনেও চেতনাতেও, নূতন নূতন ভাব ফুটিতে 

থাকে। 

কিন্তু ক্রিয়। স্থির থাঁকিলেও ভাবের চঞ্চলতার সম্ভীবন। 

আছে। কিন্তু ভাবের স্থিরতা থাকিলে,ঃবিশেষ কারণ ব্যতীত, 
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ক্রিয়ার পরিবর্তন হয় না। একারণ প্রার্থনা ও সাধনাদি ক্রিয়া 2 

দ্বার ভাবের উপলব্ধি হইলেও, যতক্ষণ ভাব স্থির ন। হয়, ততক্ষণ 

ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ শাস্তিলাভে বঞ্চিত থাকে । ক্রিয়। দ্বার! যে ভাখ 

লাভ হয়, উহ্থার ভিত্তি ক্রিয়!ময় জগৎ, একারণ জগতের চঞ্চলতা 

নিবন্ধন, ভাবেরও চঞ্চলতা হয়। চৈতন্তই নিত্য স্থির, এইজন্য 

পরমাআ্মার দয়ায়, যে ভাব, চেতন জীবভাবে প্রকাশ হয়, উহা স্থির 

থাকে। অতএব, সত্াভাব স্থির রাখিবার জন্য, পরমায্মারই 

রুপার প্রয়োজন। মনভাব একেবারে নিরস্ত থাকিলে, বুদ্ধিভাব 

কেবলমাত্র ব্যক্তি বা চেঙনাভাবেই বর্তমান থাকে । এই ভাবই 

শর্য্যনারায়ণ-প্রকাশের গ্রহণ অর্থাৎ ক্রিয়াতীত ভাব। স্্যগ্রহ- 

ণের সময় যেমন জগতে সৃর্যযকিরণের অভাব হয়, সেই প্রকার, 

এই ব্যক্তিভাব বা কেবলমাত্র চৈতন্থাভাবে অবস্থান কালে, মন ও 

ইন্দিয়ার্দির ভাব লোপপায়; এবং যেমন চন্দ্রমা-গ্রহণে জগতে 

জ্যোৎস্া-কিরণের অভাব ঘটে,. সেইরূপ মন, যত পরিমাণ 

আলে(কনূপে বাজ্ঞানভাবে প্রকাশ হয়, তত পরিমাণ ইন্ড্রিয়ের 

কাধ্যে ব্যাঘাত জন্মে। নেমন স্্য্যগ্রহণের পুর্ধবেই অমাবস্তা 

আবশ্তক, সেইরূপ বুদ্ধি, ব্যক্তিভাবে স্থিত হইবার পূর্বেই, মনো- 

ভাব লয় হওয়া! আবশ্ঠক) এবং যেমন পুণিম! তিথি না হইলে, 

চন্দ্রের গ্রহণ হুয় না, সেইরূপ কোন ক্রিয়ার, পুর্ণ আস্বা? লাভ ন! 
হওয়। পধ্যন্ত, মনের সে ভাবের তাবাস্তর হয় না। গ্রহণকাল, 

ভাব ও আস্বাদদের পারধর্তনকাল বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রে এই সময় 

সৎকার্ষ্যের বিশেষ করিয়। বিধি রাঁখিয়াছেন। 

কষ্প্রতিপদে চন্্রগ্রহণ লাগিবার কারণ এই যে, মন সম্পূর্ণরূপে 

তাহার চেষ্ট। ব কার্ধয সমাধ! করিয়! হতাশ হইতে আরম্ভ হইবার 
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কালেই, তাহার ক্রিয়ার পরিবর্তনের ন্বাতাবিক সময় এবং শুক্ল- 
প্রতিপদ্দের আরস্তে, হূর্ধ্য গ্রহণ হইবার কারণ যে, মন বুদ্ধি উভয়ই 
হতাশ হইয়া, অহঙ্কার নিবৃত্ত হইলে, তবেই চেতনাভাব হইতে 

লক্ষ্য বা ভাবের প্রকাশ, প্রথমে উপস্থিত হইয়া, পরে বুদ্ধি) 

সত্যাসত্যের ভাব স্থির সিদ্ধান্ত করে। এইজন্ত শুরুপ্রতিপনে সুর্যয- 

হণ লাগিবার ব্যবস্থ! রহিয়াছে । ভাবের পরিবর্তনের জন্ত ও, 

অহঙ্ক।রের খর্বত1 এবং ক্রিয়ার পরিবর্তনের জন্ত, আম্বাদের পরি- 

বর্তন আবশ্ঠীক। এই পরিবর্তিত ক্রিয়াই, চন্দ্র সুর্য জ্যোতির গ্রহণ 

বুঝ! প্রয়োজন । 

ও 

যুগোৎপন্তি। 
হহ1 সাধারণতঃ ধারণায় আস স্বাভা বক যে, যখন সত্য বুগে, 

লোক সকণ সত্যপরারণ ছিলেন, তখন পাপময় কলি কেমন 

করিয়। আসিল? সৃতাপালনের ফলে, পাপের আবিভাব, কিন্ব। 

পাপের অন্য কোন হেতু আছে? ব্দ পুণ্যকার্ধ্য পাপকে ডাকি 

আনিয়া, থাকে, তাহা হইলে, সৎকার্ষের ফলে জগতের মঙ্গল 

আশা করা নিষ্ষল। আর বদি খসৎ কাধ্যের ফল, হর্দশ!- 

ভোগ হয়, তাহ। হইলে অসৎ কোথা! হহতে আসল? হহা 

স্থিরীকৃত হইলে ছুরাচার পরিহারের পথপ্রাপ্রি, সম্ভবপর হইতে 

পারে। অতএব যুগপ্রকাশের বিচারের পুর্বে পাপ পুণ্য ও 

তাহার গতিবিধি অবগত হওয়। গ্রয়োজন। 
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কোন ব্যক্তির কষ্টের ব| কষ্টের কারণ উৎপন্ন করার নাম পাপ, 

পক্ষান্তরে ব্যক্তির সুখের সহায়তাই পুণ্য | এই পাপ পুণ্য দুইভাগে 

বিতক্ত। প্রথম--জীবের ব্যক্তিগত সুখ বা হুঃখের প্রবর্তক 

হওয়।। দ্বিতীয়তঃ নত্যস্বরূপ পরমাত্ম। ব্যক্তির" নিয়মের প্রতি- 

পালন বা ব্যভিচার কর1। মূলে উভয় প্রকারই এক । অর্থাৎ 

সত্যেরই অনুগত হওয়ার নাম পুণ্য এবং অসত্যকে গ্রহণ করাই 

পাপ। যেহেতু সত্যস্থরূপ পরমাত্মার আজ্ঞ! পালনে, কোন ব্যক্তিরই 

প্রকৃত কষ্টের কারণ হইতে হয় ন।। 

ইচ্ছাই সর্বপ্রকার কর্মের প্রবর্তক। এই ইচ্ছাশক্তি সর্ব্- 

জীবের হিতের প্রতি লক্ষ্যযুক্ত থাকিলেও প্রমাদদ বশতঃ জীবের 

দ্বার। আহত কার্যের অনুষ্ঠান অসম্ভব নহে। কিন্ত দয়াময় অস্ত- 

ধ্যামী পরমাত্মার পক্ষে, এ অপরাধ পরিহার স্বাভাবিক । কারণ 

তান জানেন যে, জীব অজ্ঞানতার দ্বারা আচ্ছন্ন। এবং ইহ! 

তাহারই জগৎ ভ্রোতের অন্তর্গত। অতএব সৎ ইচ্ছা অর্থাৎ 

প্রত্যেক ব্যক্তির হিতাকাজ্জা রাখাই পুণ্যের বীঞজ। এবং কোন 

ব্যক্তির অহিত কামনাই পাপের মূল ন্বরূপ। 

জগতের হিতের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়। যথাসাধ্য সত্যের অনুগামী 

হওয়াই প্রত্যেক ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। কোন ব্যক্তির আহত 

_ঝ| কষ্ট হইলে, অপর বহু লোকের হিত ঝ| শাস্তি ঘটিতে পারে, 

এরূপ ইচ্ছার মধ্যেও পাপ [নহিত। ' কারণ বাস্তবিক যাঁহ! হিত, 

তাহ কাহারও পক্ষে অহিত হইবার সম্ভাবনাও নাই । যেমন 

অগ্নি, সকলের পক্ষেই অগ্নি । একের পক্ষে অগ্নি, অপরের পক্ষে 

বরফ হয় ন। সেইবপ যাহ! মঙ্গল, তাহ! সকলের পক্ষেই মঙ্গল। 

হ। আপাত চক্ষে অমঙ্গল বলিয়া বোধ হয়, তাহ! "বাস্তব নহে। 
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ইহাই বুঝা আবশ্তক। অতএব মঙ্গল ইচ্ছার মধ্যে সর্ব ব্যক্তিগত 

মঙ্গল ইচ্ছাই বর্তমান । অপর পক্ষে ব্যক্তিগত রুষ্টের আকাঙ্কার 

মধ্যে নিজের সহিত জগতের দুঃখ আকাজ্ষ।ই নিহিত আছে। 

এ কারণ এককে সর্ব হইতে বাদ দিয়! সার্ধজনিক শুভ হচ্ছ! 

সুখে পরিণত ন!| হইয়া, ছুঃংখকেই আকর্ষণ করে। 

* হিন্দুশান্্-পর্যযালোচনায় জানা যায় যে, সত্যকালে একমাত্র 

সতান্বরূপ নারায়ণের উপাসনা! হইত। কেহ কাহারও অহিতের 

ইচ্ছা ন! রাখিয়া ভক্তগণ আপনার ও অপরের মঙ্গলেরই সহায়ত। 

করিতেন। জগৎশোতে অসৎ লোক থাকিলেও, সদ্ব্যক্তিদিগের 

অন্তরে অসতের নির্ধ্য/তন-কামনা জাগিত না। তখন লোক 

অনতের ভাঁত হইতে পরিত্রাণের জন্য সৎম্বরূপ পরমাত্মমরই দয়ার 

প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। ক্রমে বলবান্ ব্যক্তি বা অবত্ার-রূপে 

পরমাত্ম। প্রকাশ হইয়া দৃষ্টের দমন করায়, সব্বক্তিদিগের অন্তরে 

তুষ্টের দমন ও দুষ্ট লৌকের কষ্ট ট্রৎপন্ন হউক, এইরূপ সাকাজ্ষার 

উদয় হইতে লাগিল; এবং একমাত্র পরমাক্মারই যে সৎ অসৎ 

শক্তি, ইহ! ধারণ! হইতে অন্তমিত হইয়া, দেব ও দানবের 

শক্তির সহিত ভগবানেরও পৃথক্ শক্তির কল্পন! হুয়া, কতক 

ব্ক্তির নির্ধ্যাতন ও কতক ব্যক্তির সুখাঁকাজ্ফা জীবে প্রকাশ 

হুইল এবঙ ব্যক্তিগত অহিতাকাজ্ষ! যে পাপপুর্ণ, ইহা মন 

হইতে অপসারিত হইল। অসত্যের নিবারণ প্রয়োজন__-এই 

বাসন! প্রবল হওয়ায়, উপায়ের ন্যায় অন্যায়ের গুরুত্বভাব, 

অসত্যের ছায়ায় ঢাকিয়া গেল এবং হুষ্টের দমনকারিণী ব্রহ্গ- 

শক্তি বা জীবকে অবতার নামে অভিহিত করিয়া ভগবান্ হইতে 

পৃথক্ সম্মান ও কালক্রমে পূজা করিয়। প্রকারাস্তরে অসত্যেরই 
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সম্মান ও আধিপত্য বিস্তারের পথ উদঘটিত হুইল। ধেমন, যে 

জীবের আহারলাভ যত সহজ, সেই জীন তত অধিক জন্ম লাভ 

করে, সেই প্রকার যে চরিত্র বা গুণ, মনুষ্য কর্তৃক যত অধিক 

সম্মানিত হয় বা সহানুভূতি পায়, সেই চরিত্র বা গুণ তত অধিক 

পরিমাণে প্রকাশ হয়। এ কারণ অবতারের চরিত্রাহ্ছসারে 

যুগগত লোকচবিব্রও সেইবপ হওয়াই ম্বাভাবিক। বাক্তিগণ্ত 

মান ও অপমানের দ্বারা চরিত্রেরই সম্মান ও অসম্মান কর। হয়। 

এ কারণ অবতার-ব্যক্তির পক্ষে পাপ পুণ্য না থাকিলেও, উপাসক- 

গণের পক্ষে পাপ বা পুণ্য অর্থ।ৎ সদসদৃগুণের প্রকাশ হওয়াই 

স্বাভাবিক । এ কারণ সত্য ধারণার পক্ষে একমাত্র নিরঞ্জন এক- 

রস-স্বরূপ অদ্বিতীয় পরমাত্মার উপাসনাই জীবের পক্ষে শ্রেয় 

এবং সদগুণকে আশ্রপ্ন করিবার জন্গ জীব মাত্রেরই বা অবতার- 

দিগের সার্বজনিক আমিত্বভাব ও মঙ্গল-কামনার প্রতি লক্ষ্য করা 

আবশ্তক ; এবং উপস্থিত জগতে যেখানে, যে ব্যক্তিতে সদ্গুণ 

আছে, সদ্্ৃগুণের জন্ত তাহার সম্মান এই ভাবের প্রতি লক্ষ্য করিয়া 

সদ্্গুণের আবাহনই জীব মাত্রের বিশেষ কর্তব্য । এই কর্তব্য 

পালন করিলে পরমাত্মার কৃপায় জগৎ অসৎ পাপ হইতে মুক্ত 

হইয়া সত্যে প্রতিষিত হইবে। ইহাই ঘোর কলি-রূপ পাপ হইতে 

পুণ্যরূপ সত্যের জাগরণ। শাস্বে লেখ! আছে যে, অত্যাচারার 

প্রতিও অত্যাচার হইতে থাকিলে, অত্যাচারীদ্িগের অন্তরে 

অত্যাচার ন। হউক, এইরূপ ইচ্ছ। হইলে সত্য যুগ আগমন 

করিবেন। 

যুগাদির পরিবর্তন-বিষয় এই ভারতবর্ষেই বিশেষ করিয়া 

লক্ষিত হয়। দেখা যায়,, নতাযুগে নরসিংত ও বামন অবতার 
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দ্বার হিরণ্যকশিপু বধ ও বলী ছলিত হ্ইয়াছিল এবং ভগবান্ 

যেন পক্ষপাতী, এইরপ বিশ্বাস জীব-হৃদয়ে উৎপন্ন হওয়ায় সত্যের 

এক পাদ লুপ্ত হইয়া তিন পাদ পুণ্য ও একু পাদ পাপ.-যুক্ত 
ত্রেতাযুগের প্রকাশ হয়! ইহার যথার্থভাব, জীবে, পূর্ণরূপ পর- 
মাতার অবিনাশী, অব্যয়, অখণ্ড, নিতা, আনন্দ, সত্যভাৰ 

অস্তর হইতে মুছিয়া, প্রকৃতি- পুরুষের অবিচ্ছিন্ন এঁক্যভাব ত্যাগ 

করিয়া-_জীবশক্তি, পুরুষশক্তি (চেতন! ) ও প্রকৃতিশক্কি (জড়) 

এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তিত্বের সহিত পৃথক পৃথক শঙ্তি, 

আকা! ও চেষ্টা, কল্পনা আরম্ভ হুইল। ইহাই রাবণ-রূপ 

'মহঙ্কার কর্তৃক জীবাত্মারূপ রামচন্দ্রের সতী সীতারূপ ব্রহ্গজ্ঞান 

মহাণক্তির হরণ এবং সাধন।-রূপ সমুদ্্, পার হইয়! তবজ্ঞান- 
রূপ ৰশিষ্ঠের উপদেশে দশ ইন্দ্রিয়রূপ দশাননের বিনাশরূপ 

অভেদতাব লাভ করিয়া অদ্বিতীয় বরদ্ষরূপ উত্তর-খণ্ডে, রাজারূপ 

অদ্বৈতভাবে রাম-রূপ আত্ম! অভেদে স্থিতিলাভ করিলেন। এবং 

রাবণ বিনষ্ট হইলেও, রাবণ-পঞ্সীর বৈধব্য অর্থাৎ মস্তকহীন ন 

হইবার কারণ এই যে, দশ ইন্্রিয়পে প্রকাশ যে বস্ত, তাহ! 
অদ্বিতীয় ব্রন্মের সহিত 'মভেদে স্থিত হইলে, ইন্দ্রিয়ের মূল বস্তু যে 

প্রকাশ, তাহা অবিনাশ ব্রহ্ম প্রকাশ, ইহাই রাবণের চুল নির্বাণ 

ন! হইবার ও রাবণপত্রীরূপ চিৎশক্কির মস্তক পুরঝের স্তায় অথণ্ড 
থাকিবার হেতু । যে জীবাস্মার মধ্যে কেবলমাত্র পূর্বোক্ত তিনটি 

মাত্র ভেদভাব থাকে, তিনিই ত্রেতাধুগের রামের ন্যায় রাবণবধরূপ 

সাধনা-কার্যের উপযুক্ত । শাস্ত্রে সাধনার ক্রম নির্দেশ করিবার 

জন্তই বিশেষ করিয়া, এইরূপ আখ্যাক়িক। দিয়াছেন, যাহাতে 

জীব আপন অবস্থ! বুঝিয়। ভগবানে অন্ুরক্ত ও পথ অনুসন্ধান ও 
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অনুসরণ করিতে সক্ষম হন। নচেৎ ভগবান্ হইতে ভিন্ন করিয়! 

মনুষ্যরূপের পুজার জন্য এ আধ্যারিক। নহে। 

এইরূপ স্থৃল-স্থক্ষের ও ব্রহ্ম জীবের বস্তগত ভেদ-কল্পনাই 

দ্বাপর যুগের লীলা । এই অবস্থায় জীবাতআ্মার পক্ষে চেতনা ও 

অচেতন। একই বস্তঃ কি পুথকৃ বস্তু, এই বিচাররূপ যুদ্ধের 

আয়োজন । এই দ্বাপর যুগ, বাহার অন্তরে প্রকাশ পায়, তাহারুই 

সাধন-যুদ্ধের প্রয়োজন । এই সাধন-যৃদ্ধের স্থান অহঙ্কার 7 বিষয়- 

ভোগ-বিলাস, যোদ্ধা) একদিকে পঞ্চ ইন্দ্রিন্, মন, বুদ্ধি ; অপরদিকে 

জাগতিক ভোগ্য পদার্থ সকল। ঞ্যোতিঃরূপ শ্বেত অশ্বদ্বারা 

প্রবাহিত শরীর-রথে, বিবেক-মুক্ত মুমুক্ষু অর্জনরূপ জীবাত্মা, কৃষণ- 

রূপ পরমাত্মা গুরু দ্বার। 'উপদিষ্ট হইয়! সর্ব অহঙ্কারকে জলাঞ্রল 

দিয়া পরমাতআ্মাই যে প্রত্যক্ষ বিরাট ব্ধপে প্রকাশ রহিয়াছেন, তাহার 

অতিরিক্ত কেহ বা কিছু নাই, ইনিই একমাত্র হর্তা, বর্তী, 
বিধাতা, নিরাকার সাকার 'অখণ্ডাকারে একই পুরুষ বিরাজমান, 

এই জ্ঞান লাভ করিয়া জড় চেতনার ভেদরূপ যুদ্ধে, পুরুষ- 

কাররূপ ছূর্্যোধনের প্রাণত্যাগের পর অবসান করিলেন। 

স্বাপর অর্থাৎ যে সকল সাধকের অন্তরে জড় চেতনার 

ভেদক্জান "আছে, তাহাদের পক্ষে এইরূপ সাধনাই প্রথম 

অবলম্বনীয়, ইহা জ্ঞাত করিবার জন্ঞই দ্রাপরের কুরুপাণ্ডবের 

আখ্যায়িক! ৷ | 

সর্ধ্ প্রকার পার্থক্যই কলিধুগের মুর্তি। কাহারও সহিত 

কাহারও মিল না থাক, এমন কি নিজ নিজ অন্তরের ভাবের 

সহিত, আপন ব্যবহার-কাধ্যের পর্যযস্ত পার্থক্য থাকাই ঘোর 

কলির অবস্থান। সর্বপ্রকার বিবাদ বিসংবাদ, চর্নাতি অবলম্বন 
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করাই কলির শ্বভ।বসিদ্ধ লক্ষণ। কি ব্যবহারিক, কি পারমাধিক, 

সকল প্রকার ভিন্নতাই এই যুগের অবস্থা । এই কারণে এইরূপ 

অন্তঃকরণবিশিষ্ট সাধকের পক্ষে, প্রথমতঃ সর্বপ্রকার জাতিগত, 

সমাজগত, আচারগত, উপাণ্তগত ভেদভাব ত্যাগ করিয়া, সমস্ত 

ভাবে একই ব্রহ্মাকারে ধারণ। কর! প্রয়োজন। এইরূপ ধারণ। 

কুরিলেই সতাধুগরূপ একমাত্র পরমাত্বার উপাসনার অবস্থ। 

আসিলে সতোর উপাসনার দ্বার শান্তির উপায় হয়। এই কলি- 

কালরূপ অনিশ্চর।ত্মক, সন্দিগ্ধ অবস্থায় প্রকত সাধককে কোন 

সমাজ, জাতি, বা উপাপকগণ দৃঢ় ধঞ্ধন দিতে পারে ন1 বলিয়াই, 
এই যুগের সাধক এনল্ন সময়ের মধ্যে ভগবানের কৃপায় সিদ্ধিলাভে 

সমর্থ হন। এ যুগে ভগবান্ ব্যতীত বাস্তবিক অপর ব্যক্তি হইতে 
ভরস| পাইবার উপায় নাই বলিয়াই, প্রকৃত মুমুক্ষু ভগবানে আত্ম- 

সমর্পণ করিলে পরমাত্ম! সহজেই দয়া করিয়া মুক্তি দিতে পারেন 

ব!দেন। এই ভাব বুঝাইবার জন্য কলিধুগের বর্ণনা। জীব- 

মাত্রেই এই চতুযু'গরূপ চারি প্রকার আন্তরিক অবস্থাপন্ন । 
যাহার অন্তর যে অবস্থায় আছে, সেই অবস্থা হইতে কি প্রকারে 

ব্রহ্মণাভ ঘটে, তাহ! বুঝাইবার জন্য যুগধন্মের বিবরণ । ইহা 

বুঝিয়। সাধক আপন মাপন অন্তঃকরণ অনুসারে সাধনা করি 

ও ভগবনিষ্ঠ হইয়া! মঙগলাক।জ্ষ। রািলে তাহার সাধনপথ সুগম 

ও সিদ্ধি লাত হয়। 
একই সত্যকে, এক সত্য নিত্য ভাবে না দেখিয়। 

আসক্তিবশতঃ পরজ্ঞানে সত্য, মিথ্যা ও ভোগ ভাব এবং 

ভোগের জন্য বিবাদ উৎপন্ন করিয়া, নানা প্রকার ভিন্ন ভিন্ন 

ধর্মকর্মের প্রবর্তনায়ই ভিন্ন ভিন্ন যুগরূপ অবস্থা উৎপর হইয়া 
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সতা ধর্ম বা যুগ বিনষ্ট হইয়াছে। নিত্য সত্যের প্রতি 

লক্ষ্যশূন্ত হইয়া! অবতারাদির উপাসনা প্রবর্তিত হওয়াই ইহার মূল 
কারণ । 

অবতার বহু। বাহ্ দৃষ্টিতে তাহাদের ব্যবহ।র, চরিত্র ও কাধ্য 

ভিন্ন ভিন্ন। এ কারণ যিনি যে চরিত্রবিশিষ্ট, তিনি তাহার 

অন্তরের অনুরূপ অবতারের উপাসক হইতে ইচ্ছ। করেন। 

ইহাতে তাহার চরিত্রের পরিবর্তন না হইয়া উক্ত চরিত্রই দৃ়ীভূত 
হওয়াই স্বাভাবিক । এমত অবস্থায় সত্য শুদ্ধ চৈতন্ত আনন্দময় 

অদ্বিতীয়ের ভাব লাভ করিয়া, সত্যে প্রতিষিত হওয়। অসম্ভব; 

এবং ব্রঙ্ধের ও অবতারদিগের ভিন্ন ভিন্ন বাক্তিত্ব অঙ্গীকার 

করিয়!, সত্যের খর্বতার' আরোপে বুদ্ধিত্রষ্টতার সহিত পতন 
অনিবার্ধ্য । ভিন্নতাই একের শ্রেষ্ঠত্ব ও অপরের নিকৃষ্টত্ব আরোপ 

করিবার যন্ত্র। এই যন্ত্রে ভগবানকে আনিয়। তাহারই সর্ব প্রকার 

অবমানন! কর! হইতেছে এবং এই অবমানন!-রূপ পাপই সত্যকে 

ত্রেতা, ভ্রেতাকে দ্বাপর এবং খাপ্রকে কলিষুগরূপ মহাপাপ 

অবস্থায় আনিয়াছে। এখন ব্রঙ্গপ্রাপ্ডির জন্ত সুরে স্তরে পাপ- 

স্থলনরূপ অবতারোপাসন! ত্যাগ হইয়া একমাত্র সত্য নারায়ণের 

উপাসন। স্থাপিত হইলে, তবে জীবকুলের ছর্দশা নিবারণ হইবে, 

এবং সাধক সহজে পরমাত্মার দয়। লাভে সমর্থ হইবেন। সঘৃ- 

গুণের অবমানন! করিয়, অপদৃগুণের অনুরক্ত হওয়াই সত্যের 

অন্তদ্ধান। এই বুগভেব, ব্যক্তিগত। যিনি যে গুণে অন্থুরক্ত, 

তিনি সেই যুগে অবস্থান করিতেছেন। সন্বগুণই সতাকাল, স্ব 

রজঃ_ _ত্রেতা, রজঃ তমঃ-_দ্বাপর, এবং তমোগুণই ঘোর কলি 

ইহছ| বুঝিয়। সত্য গ্রহণ করিয়। পরমানন্দ লাভের চেষ্ট। মনুষা 
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মাত্রেরই কর্তব্য এবং ইহাই একমাত্র ব্রহ্গরূপা লাভের ও সর্ব 

শাস্তির উপায়। ৪ 

ও শাস্তি: ও শাস্তি: ও শাস্তি 

ং ও 

ধর্ম ও ধর্মরাজ। 
যাহাতে যে গুণ প্রকাঁশ থাকিলে, পদার্থ বা রূপ গুণ শক্তির 

ভিন্নতার সহিত নাম নির্দেশ করা যায়, ভাথব যে বিশেষণের জন্ত 

যে নামকরণ, এ বিশ্ষণই এ বস্তু, পদার্থ, রূপ গুণ ব! শক্তির নাম 

ধর্ম । এবং যে শক্তি, নামকরণের উপযুক্ত বিশেষণকে পুঞ্জীকত ও 

বিচ্ছিন্ন করে, এ শক্তির নাম ধর্শরাজ । এদেশে সতকর্্মকে ধর্ম, 

এবং সদসতকন্মের ফলদাতাকে, ধর্মরাজ নামে অভিহিত কর! 

যায়। মুলে উভয়ের ভাব একই । কারণ সংকার্য্য সকল, সত্যন্বরূপ 

পরমাত্মার বিশেষণরূপে প্রকাশ হয়, অর্থাৎ সংভাবই জীবাআ্মাকে 

ব্হ্মভাবে উপস্থিত করে, এবং চৈতন্তময় পুরুষই একমাত্র 

হায় অন্তায় কার্ষের নিয়ামক ও সর্বস্চলদাত; এ কারণ, 

পরমাত্মাই, মূল ধর্মরাজ। অর্থাৎ সত্যন্বপূপ পরমাত্মাই ধর্রাজ 
এবং তাহার সৎ চেতনারূপের প্রকাণই মূল ধর্ম।- এই ধর্মই 

সর্ধজীবের শাস্তির আশ্রয়। এইজন্য মনুষ্য মাত্রের কর্তব্য, 

ধর্মকে রক্ষা করেন । যিনি ধর্মকে রক্ষা করেন, তিনি নিজেই 

ধন্মের দ্বারা রক্ষিত হন। কারণ, জীব মাত্রেই সংন্বরূপ 

পরমাক্মারই গ্রকাণ | যিনি ধর্ম রক্ষা করেন, তিনি নিজেকেই 
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রক্ষা করেন। আর যিনি ধর্মকে ন্ট করেন, তিনি নিজেকেই 
নষ্ট করেন। এতএব আপন হিতাকাজ্ষীর পক্ষে, ধর্মরক্ষ! সর্ব্তো- 

ভাবে প্রয়োজন। | 

যা! একজন মনুষ্যের মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্ত আবশ্তক, তাহ! 

সকল মন্ুষোরই মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্য প্রয়োজন । স্তান কাল অবস্থা 

ভেদে সকলের পক্ষেই একই প্রকার অভাব থাকাও শ্বাভাবি 

ধর্ম; এবং সৎকার্ধ্য সকলের পক্ষে সমান প্রয়োজনীয় ও স্ত্রথ- 

শান্তিকর। এমত অবস্থায় ধর্ম কখনই ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে 

না। মঙ্গলের উপর দৃষ্টি রাখিয়া, কি শারীরিক, কি মানসিক, কি 
আধ্যাত্মিক, সর্বব বিষয়েই, মনুষ্য মাত্রেই সমধর্মাক্রাস্ত। আম!- 

দের বুঝিবার ভেদে, ধর্মের বাস্তব ভেদ, অসম্ভব। যদি পরমে- 

শ্বর অর্থ, ৎ জগতের হর্ভী-কর্তা-বিধাতা৷ পুরুষ এক বাক্তি হন, তাহ। 

হইলে মনুুষা মাত্রেরই ধর্ম ও ধর্মরাজ একই হইবে। সামান্ত 

বিচারেই ইহা পাওয়। যায় ষে, প্রত্যেক মনুষ্যের স্থুলশরীর একই 

পঞ্চতত্বে নির্দমিত। সকলেই মন-বুদ্ধিরপ জ্যোতিঃপদার্থের দ্বারা 

বিচার ও অনুভবাদি করিতেছেন। সকলেই একই ভাবে উৎ" 

পন্ন ও পালিত হুইয়!, একই মৃত্যুর গ্রাসে সর লীলার উপশম 

করিতেছেন। অনস্তকাঁল বহিয়! আসিতেছে, কিন্তু আজ পর্য্যন্ত 

কেহই, আপনার আসা যাওয়ার স্থান ভিন্ন করিয়৷ দেখাইতে 

পারেন নাই এবং কক্সিন্ কালেও কাহারও ভিন্ন করিয়া নির্দেশ 

করিবার সম্ভাবনাও নাই। কেবল দ্বেষ হিংসা পক্ষপাত করিয়! 

ধর্মের ভিন্নতা কল্পন। করিয়! অশাস্তিরই বীজ রোপণ কর! হইয়াছে । 

ধর্ম কাহাকে বলে, তাহার বিচার আজ পর্য্যস্ত হইল না; কিন্ত 

সকলেরই ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সত্য ও শ্রেষ্ঠ-_-এই শবে 
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মেদিনী প্রকম্পিত। বিচারশীল মনুষ্য, সকল প্রকার বিচারের 

সিদ্ধান্তে আসিবার চেষ্টা করিতেছে । কিন্তু ধর্মরিষয়ে যে বিচারের 

প্রয়োজন আছে, এ চিন্তাও নাই। মনে হয়, ধেন এ চিন্তা 

নিশ্রয়োজনীয় বা ব্যর্থ পরিশ্রম মাত্র । কিন্তু ইহা আমাদের নিশ্চয় 

করিয়া বুঝা উচিত যে, ধর্থের বিচার, সিদ্ধান্তে না মাস পর্য্যন্ত 

জগতের মঙ্গল নাই। কারণ, ধর্মই একমাত্র অসত্য, অন্তায়, 

অবিচার ও হুঃখকে নিবৃত্ত রাখিয়া সত্য, স্তায়, সুবিচার ও সুখ- 

শাস্তিকে জাগাইয়! তুলে। এ কারণ হিন্দুর মধ্যে ধর্খরকে জগতের 

ও জীবকুলের রক্ষক বলিয়৷ বর্ণন! কর! হয়। 

পরিশ্রান্ত অব্নৌপার্জনকারী লোকেব্র পক্ষে দীর্ঘকালব্য।পী 

কোন প্রকার বিশেষ চিন্তাাধ্য বিচার কর! একপ্রকার অসম্ভব। 

এমন কি, রক্ষক-রূপে রাজা না থাকিলে স্বখে থাক দূরে থাকুক, 

তাহীদের জীবন রক্ষা হওয়! পধ্যস্ত সংশয়যুক্ত হয় বলিয়া বুঝ! 

যায়। এমন অবস্থায় একমাত্র ব্লাজাই প্রঞ্জাকুলের কি এ্রহিক, 

কি পারাশ্রক মঙ্গল লাভের সহায়। এজন্য হিন্দুশাস্ত্রে রাজাকে 

ধঙ্মরাজ, এমন কি, ভগবানেরই মনুষ্মূত্তি বলিয়! উল্লেখ আছে। 

যিনি জগতের ঈশ্বর, তিনিই সর্ব শক্তির সহিত রাজশক্তির অধি- 

পগতি। রাজশক্তি, ঈশ্বরশক্তি হইতে কিছুমাত্র ভিন্ন নহে। 
যেমন পরামশ্বর জগৎকে নিয়মিত রাখিতেছেন, রাজাও সেই- 

রূপ প্রজার নিয়ামক । যেমন 'জীবের হুখ ছঃখ পরমাত্মার ইচ্ছা- 

ধান, সেই প্রকার প্রজার স্থথ ছঃখ, অধিক পরিমাণে রাজহস্তেই 

ন্যস্ত রহিয়াছে । এইজন্তই রাজার আর একটী নাম ধন্মরাজ ; 

এবং এই কারণেই রাজশক্তির অৰমাননায় তগবাঁনেরই অবমানন! 

হইয়! প্রজার হুঃখভোগ ঘটে । যেমন" ভগবান্ জীব মাত্রেরই 
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মাতাপিত! গুরু, মেই প্রকার রাজাই প্রজার মাতাপিতা গুরু | 

যেমন ভগবান্ ভিন্ন জীবের গতি মুক্তি দাই, সেই প্রকার রাজদয়! 
ব্যতীত প্রজার মঙ্গল অসম্ভব। কারণ, ভগবান্ই রাজারূপে 
প্রজাগণকে পালন করিতেছেন। প্রজার কর্তব্য রাজাজ্ঞা 

পালন কর! £ রাজার কর্তব্য--সত্যন্্প পরমেশ্বরের নিয়মানু" 

সারে পুত্রকন্তারূপ প্রজার হিতানুষ্ঠানে রত থাকেন। যেমন 

শিশু সম্তানের মঙ্গলের জন্ত ধর্মতঃ ভগবানের নিকট মাতাপিতা 

দায়ী, সেই প্রকার রাজাও প্রজার সর্বপ্রকার মঙ্গলের জন্ত 

ভগবানের নিকট দায়ী। যেমন ভগবান্ যাহাকে যে শক্তি ন। 

দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে এ শক্তির ব্যবহার তিনি চাহেন 

ন1, পক্ষান্তরে ধাহাকে যে শক্তির মাপিক করিয়াছেন, সেই শক্তির 

জন্য যেমন তাঁহাকেই দায়ী রাখেন ; সেইরূপ জগতের মঙ্গলের ছন্য 

যাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার নিকট হইতে ত্র কায 

চাহেন না, এবং ধাহাকে দিয়াছেন, তাহাঁকেই দায়ী হইতে হয়। 

এরূপ স্থলে প্রকৃত পক্ষে রাজাই প্রজাকুলের মঙ্গলের জন্ঠ 

ভগবানের নিকট দায়ী হন) এৰং যে ধশ্ম রক্ষা না করিপে 

জগতের মঙ্গল নাই, উহা বিচারপুর্ব্বক সিদ্ধান্তে আসিয়া, যাহাতে 
প্রজাকুল সত্য ধর্ম পালন করিয়। পরমানন্দে থাকিতে পারেন, 

তাহার ব্যবস্থা করা রাঁজগণেরই বিপেষ কর্তব্য।  ? 

পক্ষপাতযুক্ত বিচারে, সত্যের" অনুসন্ধান কখন পাওয়া যার 

না। এ কারণ পক্ষপাতহীন বিচার দ্বারা সত্যাসত্যের নির্ণয় 

করিয়!, সত্যপালন কর! ও করান রাজশক্তির কর্তব্য। আমার 

বলিয়। ধারণ! রাখিয়। বিচারের সিদ্ধান্ত করিতে গেলে, পক্ষপাত 

অনিবাধ্য। এ কারণ সত্যই সকলের সহিত আপনার ধর্ম--ইহ| 
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অন্তরে রাখিয়া বিচার করা আবশ্তক। রাজশক্তি, ধর্মতেন 

করনা করিয়।, ধর্মকার্ষে; উদাসীন থাকিলে, প্রজাগণও ক্রমে 

অধার্ম্িক হুইয়! পড়ে, তাহাতে জগতের অমঙ্গলের কারণ হইতে 
হয়। দক়াপরবশ ইয়া, অধর্্মকে ধর্ম বপিযা প্রকাশ রাখিলেও, 

মনুষা, ক্রমে ধর্মহীন হইয়া পড়ে। বিশ্ষেতঃ রাজা, মহারাঁজগণ, 

দক্লাপ্রবশ হইয়1, যে অন্ঠায় কার্যকে, অধর্্ম বলিয়! প্রকাশ ন। 

রাখেন, প্রজাগণ, তাহ! প্রথমতঃ অধন্্ম বুঝিলেও, ক্রমে ধর্ম বলিয়! 

প্রকাশ করিতে লজ্জিত হন্ন না, এবং রাজ-নিয়মকে, ধরন্মেরই 

অন্তর্গত করিয়। লয়। দুষ্টান্তলে হেগুনোটু তামাদি হওয়! 
প্রড়তি বিষয়কে লইলে, সহজে বুঝা যায় যে মহারাজ, প্রজার 

মঙ্গলের জন্যই, তামাদি আইন রাখিয়াছেন ॥ কিন্ত, ক্রমে উহা, 

ন্যায়ধন্মের অন্তর্গত করিয়া লইয়া, €চট্ট!পূর্ব্বব তামাদি করিয়াও, 

আধশ্ হইল, মনে কপিতে খাতক অনিচ্ছুক হইতেছেন। 

একদিকে, ঈহা। যেমন, অপর্মের রাস্ত। হইয়াছে, অপর দিকে 

অনেক অধর কার্ধা, রাজ-আইনের সাহাযোই উঠিয়া গিয়াছে। 

যাহাকে পুর্ণ হিন্দ্গণ ঘোর অধর্ম, নীঢতা বলিত, উহা বে 

বাস্তবিক অধন্ম ব| নীচতা নহে, তাহাও রাজ-সহাক্মতাক্স, অনেকেই 

বুঝিয়ছেন, এবং অনেকে না! বুঝিলেও, উহ! ধর্মাধন্মের বাহিরে 

ক্ানিয়া, বর্ধমান আচারের অন্তর্গত করিয়। লইয়াছেন। ইহাতেই 

বুঝা যায় যে, রাজা বাতীত, প্রজার মঙ্গল কিছুতেই নাই; এবং 

ধর্মই সর্ব্ব মঙ্গলের আশ্রয় । অত এব ধর্মরাজরূপ, রাজা-মহারাজ- 

দিগেরই, ধর্ম বিষয়ে, সিগ্কান্তে আসিয়া, সৎকাধ্যে রত হওয়া, 

ও রত করিবার চেষ্ট! পাওয়া উচিত; এবং এ শক্তি ভগবান্ 

রাঞ্জ-মহারাজদিগকেই বিশেষ করিয়। দিয়াছেন। রাজ।-মহারাজ- 

৯ 
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গণই, ভগবানের রাঁজশক্তির অবতার । এই অব্তাঁর-ভাঁবই 

মনুষ্যকুলকে ভগবানের ইচ্ছার দিকে গতি ঘটাইয়! দেয়। 

ভগবান্, প্রজা অপেক্ষা, রাজ-মহারাজদিগকে, ধর্থাকার্ধ্য করিবার 

৪ জগীরের দ্বারা করাইবার শক্তি অধিক পরিমাণ দিয়াছেন। 

'এমত অবস্থায়, ভগবানের নিকট সত্য বা ধর্মরক্ষার জন্ত অপর 

কে দায়ী হইবেন? র্ 

প্রথমে রাজা-মহারাজগণের বিচার করিয়া! দেখা উচিত যে, 

এই জগতের সুথ-্শান্তির জন্ত বা জীবাত্মার অনস্তকালের মঙ্গলের 

জন্য, ভগবানকে, রাজা-প্রজাগণের প্রয়োজন আছে কি নাই। 

বন্দি প্রয়োজন না থাকে। তাহা হইলে ধর্ম্নাধন্্ববা ভগবান্-বিষয়ক 

কোন বিচারেরই প্রয়োজন হইবে না। আর য্দি ভগবানকে 
প্রয়োজন আছে বলিয়। মনে হয়, তাহ! হইলে নিরলস হুইয়া তাক্ষ- 

ভবে পক্ষপাতহীন বিচার দ্বারা, ভগবানকে, কোথার-_ 

আছেন, মনুষ্োর প্রতি তাহার কি আজ্ঞা, কি করিলে তাহার 

রুপায় জীবকূল স্থুখে জীবন যাপন করিয়া, অস্তে তাহার আশ্রক় 
লাভে সমর্থ হয়, এই সকল বিষয় গভীর গবেষণার দ্বার! সিদ্ধাস্তে 

আপিয়। পরে, প্রজাগণের নিকট প্রকাশ করা, রাজা-মহারাজগণেরই 

বিশেষ কর্তব্য । রাজা, মহারাজ, পণ্ডিত, মৌলবী, পাদ্রী, সন্ন্যাসী, 

ফকির প্রভৃতি সকলেরই বুঝ! উচিত যে, আমরা যতক্ষণ জীবিত 

আছি, ততক্ষণ এ সকল অভিমান রাখিতেছি ; এবং এখন, বে 

পরিমাণ সামর্থ্য, ভগবান্ ধাহাকে ষতটুকু দিয়াছেন, ইচ্ছ। করিলে 

তিনি তাহার ব্যবহার করিতে পারেন, কিন্তু শরীরত্যাগের পর 

সর্ব অভিমানের সহিত সর্ব শজিই অস্তমিত হইবে, তখন কেহই 

কোন অভিমান বা কার্যয,করিতে পারিবেন না। অতএৰ যতক্ষণ 
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ভগবান্ সামর্থ্য রাখিয়াছেন, সেই সময়ের মধ্যেই, শক্তির সদ্ধযবহার 

করিয়া, ভগবানেরই সন্মান ও উপাসনা করিয়া, কৃতার্থ হুওয়! 

বুদ্ধিমান মনুষ। মাত্রেরই কর্তব্য। উহ। করিলে, অসমর্থ অবস্থায়, 

কর্তবা-চ্যুতির, পরিভাপ করিবার প্রয়োজন হয় না। সময়ে ন্সাম্্থা 

থাকিতে, সৎকার্য্যে অবহেলা করিয়!) অসময়ে পরিঃাপ করায়, 

কেবল কষ্টভোগই হয়। 

বিষয়-লালস! আমাদিগকে একেবারে অন্ধ করিয়া বাখিয়াছে। 

এ কারণ, মৃত্যু উপস্থিত হইলেও, বিষয়ের আকাজ্জ।, আমাদিগকে 

ত্যাগ করে না। বরং যাহাতে, বিষয়ের সুব্যবস্থা থাকে, সেই 

বিষয়েরই চিন্তা উপস্থিত হয়। যেন ইহাই দীড়াইয়াছে যে,আমরাই 

কি বর্তমান, কি ভাঁবষ্যৎ সর্ব কালের জন্ত এবং সর্ব বিষয়েরই 

নিয়ামক হইয়্াছি; এবং আমর! যাহাদ্িগকে, আপনার বলিয়! 

গ্রহণ করিয়াছি, জগতে তাহারাই প্রয়োজনীয় ব্যক্তি বা বস্তু । 

কিন্তু বিচার করিলে দেখিবেন যে; সর্ব কালের জন্ত, সকল ব্যক্তি, 

ও বস্ত, ভগবানের আপনার ও 'প্রয়োছনীয়। তিনিই সকল ও 

সকলের। এজন্ত তাহার শক্তি অসীম ও অপ্রতিহত এবং 

তাহার বিধানই সর্বকালে স্থায়ী আছে ও থাকিবে । এ কারণ 

তাহার বিধান প্রবন্তিত হইলে, জীবকুল স্থুখে জন্ম ও মরণকে লাভ 

করিতে সমর্থ হয়। অহএব যাহাতে মনুষ্যগণ পরমেশ্বরের বিধান- 

মত পরিচালিত হুইয়া, সর্ব প্রকার মঙ্গল'লাভে সমর্থ হয়, তাহ 

প্রত্যেক ব্যক্কি মাব্রেরই চেষ্ট। করা কর্তব্য; এবং ইহা সমাধ! 

করিবার জন্য, শক্তিমান রাজ, মহাবাঁজ, বাঁদশাহগণের বিশেষ 

কর্তৃব্য বলিয়া মনে করা ভচিত। কারণ, জগতে রাঞা-মহারাঞ্জ- 

গ্ণই ধন্মরাজ ব। ভগবানের ধন্ম-মুত্তি; রাজ্যে শান্তি স্থাপনা, 
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যেমন রাজশক্তির বিশেষ কর্তব্য, সেইরূপ যাহাতে শাস্তিময়ের 
আশ্রয়ে ও সতকার্ষ্যের অনুষ্ঠানে, জগৎ মঙ্গলময় হয়, তাহা বিচার- 
পূর্বক স্থাপনের চেষ্টা করাও বিশেষ আবশ্তক। কারণ, প্রজা সৎ, 

হ্যায়পরায়ণ ও ধান্মিক হইলে শাস্ত, আপনিই বিরাজ করেন। 
নচেৎ শাস্তি স্থাপন অসম্ভব | 

গ্রীতি দ্বার যে কাধ্য ঘ.ট, উহা সহজসাধ্য ও স্থায়ী হয়। 

বুদ্ধির উপর যে কার্ষের ভার পড়ে, তাহাতে গ্রীতির সম্ভাবন! 

অধিক। বিচারশক্তি, বুদ্ধির পরিচালক ; যাহাতে স্থবিচার দ্বার! 

জগতে সত্যধর্মের প্রচার হয়, তাহার চেষ্টাই সর্বপ্রকার শাস্তি 

স্থাপনার ভিত্তি। অতএব ধর্মের বিচার সমাপ্ত করিয়া, ধন্দপতি 

রাজা-মহারাঞদিগের সৎদন্মের প্রবর্তক হওয়াও, একটা, প্রধান 

কর্তব্য এবং ধর্মকেই সর্ব স্থখ-শান্তির মূল বলিয়। প্রত্যেক ব্যক্তি 
মাত্রেরই বুঝ! ও বুঝান আব্্তক্ক। নচেৎ জগ হইত্তে ছঃখ 
অশান্তির নির্ব।(সন অসম্ভব । 

ও শাস্তি; ও শান্তি; ও শাস্তিঃ। 

অন্থতাপ ও অনুশাসন । 
পরমেশ্বরের উপাপনার জন্ত অন্গুতাপ ও অনুশাসন উভয়েরই 

প্রয়োজন । এ কারণ ইহাদের যথার্থ ভাব অনুসন্ধানের আধ্্কতা 

আছে। এই যে, জগৎ ও জীব, এক মাত্র পরমাখা হইতে £ভম্ন ভিন্ন 
রূপে প্রকাশ হুইয়৷ আপন আনন্দভাব গুইতে ঝিচু/তি-বশতঃ নান! 

প্রকার কষ্ট উৎপন্ন হইয়াছে, আপক্তিই এই কষ্টের কারণ, ইহ 
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বুবিগ্া, ছুঃখের উপশমের জন্ত, কায়মনোবাকে;র সহিত, সে ভাবে 

থাকিলে, আনবার্ধ্য কষ্টকে সহা করিয়া! পরমানন্দ লাভ হয়, সেই- 

ভাবে অবস্থান করিবার চেষ্টার অবিরল প্রবাহের নাম অনুতাপ । 

ইহ! মনকে আশ্রয় করিয়া,বিশেষরূপে প্রকাশ পায়, এবং মনবুন্ধই 

এই ভাব গ্রহণে সমর্থ, একারণ ইহাকে মনেরই বিষয়,বলিয়! উল্লেখ 

কর! যায়। কিন্তু, ইহ! প্রকাশ হইলে, কেবলমাত্র মনের সীমার 

মধোই আবদ্ধ থাকে না। ইছার বিস্তার, যেমন, বুদ্ধি ও ভাবের 

দিকে ধাবিত হয়, সেইরূপ, ইন্দ্রিয়, স্ুপ শরীর ও কার্ষের দিকেও 
বিস্তার পায়। এই অন্ৃতাঁপকে হৃদযে গ্রজলিত রাখিয়!, যেরূপ 

ব্যবহার করিলে অনুতাপ নিবারণ হয়, তাহার চেষ্টার নামই 

সাধন । অতএব অনুতাপ কেবলমাত্র মনেরই বিষয় নহে, উহ? 

কায়, মন,বাক্য- তিনেরই বাবহারের বিষয়। অনুশাসনও তাহাই; 

কারণ, যাহা করিলে, এই জগৎ রূপ ভিন্নভিন্নভাব, আনন্দে, 
জীব গ্রহণ করিতে সনর্থ হয়, তাহাই পরমাত্মার আজ্ঞ! বা জীৎ 

ও জগৎ, ভিন্ন স্ভিন্ন তাবে প্রকাশ থাকিয়। আনন্দে কাধ্য করিবার 

রীতি । কার্ম। সকল স্ুলকে অবলন্ধন করিয়। প্রথম প্রকাশ হয়) 

একারণ, ইহাকে স্কুলের বিষম বলিলেও, উহা! ক্রমে, মন বুদ্ধির ও 

ভাঁবে প্রবাহিত হইয়া, অন্ুতাপের সহিত পৃর্ণমান্রায় একরপ ধারণ 

করে। এ অপস্থায়, অনুতাপ ও অন্গুশাসনকে, কোন প্রকাে। 

পুথক্ রূপে অনুভব কর! যান! ) এবং তখন ইহাদ্িগকে এক 

সাধন! নামে উল্লেখ করা যাইতে পারে। । 

এখন বুঝ। প্রয়োজন, অন্ুতাপও যেমন কেবলমাত্র মনের 

ভাব নহে, সেইন্সণ অন্ুশাসনও কেবলমাত্র শারীরিক পরিশ্রম নগ্ক। 

উভয়েই এক সাধনার, ভিন্ন ক্রম মাত্র ।, 
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যাহার অনুত।প নাই, তাহার অনুশাসন রক্ষা কর! হয় নাঃ 

এবং অন্শাসন দার! যাহার শরীর ব্যবস্থত“নহে, তাহার অস্থৃতাপ 

শব, শব ভাবে সত্য হইলেও, বাস্তব ননে। কারণ, অস্কুতাপ 

আপিলে 'মনবুদ্ধি, শরীর ও ইন্জ্রিয়াদির অবস্থ। বাহ হইবে, অনু- 

শাসনেও মনবুদ্ধি শরীর ও ইন্দ্রিয়ের অবস্থ। তাহাই হইবে। 

যেমন একজন ব্যক্তির শোক লাগিলে, তাহার শরীরের ষে অবস্থা! 

হক, কোন প্রকারে শরীরের সেই অবস্থা আনিতে পারিলেও, 

মনে, শোকেরই অনুভূতি হইবে। পরমেশ্বরের উপাসনার সম্বন্ধেও 

অবিকল গাহাই। একারণ জগতে উপাসনার দুইটি দিক্ ব 

প্রকরণ বঃ উপকরণ ভাঁবয়, উপাসনার ভিন্ন পদ্ধতি স্বাকার 

করাহয়। কিন্তু বাস্তথক পক্ষে উপাসনার ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি 

নাই। একই তাব্, ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাপন্ন বাক্তির মনে, বনু বা তিন্ন 

ভিন বলিয়া প্রকাশ পায় । একারণ হিন্দুশান্ত্রে যোগ ও যোগ- 
ক্রিয়ার তিন্ন ভিন্ন নাম আছে। কিন্তু উদ্দেশ্ত একই) এবং ফে 

কোন ভাব হইতে উহ। আরম্ভ হউক না কেন, শেষ অবস্থা, 

বিস্তার, সমাপ্তি বা ফলাফল অভিন্ন । অতএব উদ্দেশ্ের প্রতি 

লক্ষ; রাখিয়া, যাহার পক্ষে, যেটি প্রথম অবপন্ধন কর! সহজ- 

সাধ্য, তাহা গ্রহণ করিয়া, পরমানন্দলাভের চে করাই, মঙ্জল- 

কর; নচেৎ আজ্মার মঙ্গল বিষয়ে উদ্দাপীন থাকিয়া মনল বুদ্ধি ও 

শরীরের ব্যবহার মনুষ্য জন্মের "অপবাবহার রূপেই পরিণত 

হইয়া, কণ্ঠেঃই কারণ হয়। 

* শপ্তিং ও শান ও শাস্তিি। 

হা "টি যাচাজার 



প্রচীর ও প্রেরণা । 
কি গুভ,কি অস্ুস্ত, উভয়বিধ কার্য্য ও ভাৰ গ্রচার ও প্রেরণা 

ইস! জগতে বিস্তারিত হুয়। ইহ! একটি জাগতিক নিয়ম । খত ক্ষণ 
জগৎ আছে, ততক্ষণ ইঙ্বাও থাকিবে। কারণ, ইহ) জগতের একটি 

স্বন্ম। অতএব, এই প্রচার ও প্রেরণ, যাহাতে জীবের মঙ্গলকর 

হয়, তাহ! অবস্ই বুদ্ধিমান্ মন্ুষ্যের প্রার্থনীয় । এই্ন্তই প্রচার ও 

প্রেরণ! .কাহাকে বলে এবং কি করিলে গুভমৃত্তিতে ইহাদের 
বিকাশ হয়, তাহ। বুঝ। প্রয়োজন। 

সাধারণতঃ আমর! ভালমন্দ বিষয়ের ভাব বাক্যের দ্বার প্রকাশ 
করিয়া, উহা! অপরের গ্রহণীয় হউক, এই ইচ্ছা রাখাকেই গ্রচার 

শব্দে ব্যবহার করি; এবং আপন ইচ্ছাকে কলবতী করিবার জন্ত 

অপদ্ধকে ষে কার্যে রত করাইবার চেষ্টা, তাহার নাম প্রেরণ বলি। 

এই ভাবে লক্ষ্য করিলে, প্রচার ও প্রেরণাকে পৃথক বলিয়া বোধ 

হয়| কিন্তু বাস্তবিক প্রচার ও প্রেরণা একই | বিচার করিলে বুঝ 

ময় যে, কি গ্রচার কি প্রেরণ, উভ্তয়ের মধ্যে, একই ইচ্ছাশক্তিকে 

অপরের দ্বার! কার্ষ্ে পরিণত করিবার চেষ্টা রহিয়াছে ; এবং যাবৎ 

এঁ কাধ্য ন1 হয়, তাবৎ প্রচার ব। প্রেরণার ফল, অসম্পূর্ণ থাকে । 

অর্থাৎ যে উদ্দেশো প্রেচার বা প্রেরণ, তাহা সিদ্ধ না হইলে প্রচার 

বা প্রেরণ। কর! ব! না! কর!, উভয়ই সমীন হয়। একারণ যে প্রচার 
বা প্রেরণা, কার্যে প্রকাশ না পায়, তাহা বার্থ, অর্থাৎ শক্তির 
অপব্যবহার। এই অপব্যবহার শব্দ, জীবের ইচ্ছাশক্তির উপরেই 

লক্ষ্য কবির! ব্যবহার। নচেৎ পূর্ণের শক্তি কখন ব্যর্থ হয় ন1। 

কাধ্যের জন্তই গ্রচার ও প্রেরণা আবশ্তক। অথবা প্রচার ও 



১৪৪ জ্যোতিঃপথ। 

প্রেরণা, একই কর্মবীপ্রের ছইটি অংশ । প্রবৃত্তি ইহ!র অঙ্কুর, ইচ্ছা 

ইহার জীবনবারি, জগৎ ইহার ক্ষেত্র, সং ও অসদ্গুণ ইহার শাখা 

প্রশাখা, সুখ, ছঃখই ইহার ফলম্বরূপ। এই প্রচার ও প্রেরণা, 

হুই তাবে প্রকাশ হয়। যখন জীবের ইচ্ছাশক্তির ব্যবহার দেখি, তখন 

জীবের কর্তৃত্ব 'এবং যখন জীবের ইচ্ছ! অনিচ্ছ।কে অতিক্রম করিয় 

প্রকাশ হয়, তখন ব্রহ্গের বা শ্বতাবের কর্তৃত্ব আরোপ করি'। 

এখানে ব্রঙ্ম ব! স্বভাব কর্তৃক প্রচার ব! প্রেরণার বিষর লক্ষা- 

শুনা হইয়া, মন্ুষ্যের কর্তৃত্বাধীন প্রচার ও প্রেরণার 'বিষরই 

বু'ঝ।র আবশ্তক। যাহাতে মনুষ্য ইহার সত্য ভাব অবগত হইয়!, 

আপন শক্তির সদ্বাবহারে. কৃতার্থ হন। 

কারণ, ্ু্গা, সুল অবস্থার সহিত ব্যক্তিতাব লইয়া, মনুষ্য 

পুর্ণাবন্নব-বিশিষ্ট। পদার্থ তাবে ধরিলে, এই তিন অবস্থায় তিন 

জাতীয় তিন্ন ভিন্ন পদার্থের সহিত, অহঙ্কারভাবের প্রকাশ বলিয়া 
ধর! যাইতে পারে। ইহাদের প্রত্যেকটীকে পৃথক পৃথক্ দারণ! 

করিয়া, একএকটীর বলাবপগের বিচার করিলে, দেখ! যায় যে, 

সূলের অপেক্ষা সুঙ্ধের এবং শুঙ্ষ অপেক্ষা! কারণের শক্তি গ্রবল। 

এরূপ বলের প্রধানত, ব্যক্তিকেই "অবলম্বন করিয়াই রহিয়াছে। 

অর্থাৎ যে অবস্থা, ব্যক্তি'ভাবের বা ব্যক্তিবস্থর, যত নিকট, তাহার 

বল তত অধিক। ব্যক্তি আহে বলিয়াই তাহার অবস্থা; এবং 

অবস্থ। না থাকিলে ব্যক্তি অপরের নিকট প্রকাশ ন! থাকিলেও নষ্ট 

হন না, অত এব ব্যক্তিকেই সর্বাপেক্ষ। বলীয়ান্ বা প্রধান বলিয়! 
স্বীকার করিতে হইবে; এবং ইচ্ছাশক্তি ব্যক্তিতেই অবস্থান করে 

বলিয়াই, ইচ্ছ! ছ্বার। অবস্থা! ও কার্ধ্য সকল পরিচালিত হয়। এই 

ইচ্ছাশক্তি পূর্ণ বিকাশ হইবার পথন্ববূপ প্রচার ও প্রেরণ। | ইচ্ছা 



প্রচার ও প্রেরণ । ১৪৫ 

স্ুখ-শাস্তিই চাহে। শুভকাধ্যই সুখশাস্তির আধার, একারণ যাহাতে 

পগতে শুভ কর্মের প্রসার ও প্রেরণ! হয়, তাহ জীব মাত্রেরই 

প্রার্থনীন। এখন দেখ! প্রয়োজন, কিসে শুভ কার্য প্রকষ্টর্ূপে 
জগতে বিস্তার লাত করে। 

প্লীতিই ব্যক্তিকে স্বাধীনভাবে কার্ধ্য করায়। অথবা স্বাধীনভাবে 
বাঁক্তির প্রকাশ অবস্থার নামই আনন্দ বা প্রীতি। পরাধীনতার 

বণের অপেক্ষা, সাধনতার শক্তি অপ্রতিহত। একারণ শ্রীতিযুক্ত 

কার্য্যে ফলের সম্ভাবন! অধিক । পূর্বে বলা হইয়াছে যে, ব্যক্তিকে 

অবলম্বন করিগাই সমস্ত অব হ্বা, রূপ, গুণ, শক্তি ) এবং ব্যক্তি- 

ভাবের বলই সর্বগ্রেষ্ঠ ) এবং গ্রীতিই ব্যক্তিভাবের স্বাধীন প্রকাশ, 

অত এব গ্রীতিপূর্ববক, ষে ব্যক্তি যে কার্য্যে রৃত হয়,তাহাই তাহার 

পক্ষে পুর্ণনাত্রায় প্রচার ও প্রেরণা কর । যেমন প্রীতিই বাক্তি- 

ভাবের বিশেষ নিকট ভাব, সেইন্ধপ গ্রীতিপুর্্বক কার্য্যানুষ্ঠানও 

প্রচার ও প্রেরণার নিকট অবস্থা । ইহাতে লক্ষ্শূন্ত হইয়। যে 

গ্রচার ব1 প্রেরণা, তাহ! শব্মাত্রের বিস্তার মাত্র। অতএব 

প্রীতিপূর্বক সৎ কার্যের অনুষ্ঠানই প্রচার ও প্রেরণার মূল। 

এজন্যই আস্কালনহীন নির্জনবাপী সংকর্মীর ভাব, বাগবিতগ্া- 

কারী শ্ায়-বিজ্ঞান-যুক্ত কর্মহীন ব্যক্তির দেশ-প্রতিধবনিত গগনভেদী 

বাক্যবাণাপেক্ষাও তীক্ষ ও কার্যকারী হয়। ইহার মূল কারণ 

তাহার্দের ব্যক্িভাবের উপস্থিতি, কীর্ষের সহিত সর্বদাই যুক্ত 

থাকে এবং তাহাদের আপন বা আত্মার হিতেচ্ছা, ক্যর্য্যের সহিত 

নিহিত থাকায়, প্র কার্ষের আ্োত জনাকীর্ণ নগরেও উপস্থিত 

হইয়! জীবের মঙ্গলেচ্ছা ও কর্মমকে উদ্বোধিত করে। এইজন্বাই 

তাহাদের প্রচার ও প্রেরণ! অধিক ফপবতী হয়) এবং উহা 



১০৬. জ্যোতিঃপথ। 

পরমাত্মার প্রেরণা বলিয়াই কখন নিক্ষপ হয় না। সময়ে উহ! 

কার্যে প্রকাশ হইবেই হইবে | অতৃএব পরমাত্মার প্রেরণা 
বুঝিয়। প্রচার বা ৫গ্ররণ! করাই বুদ্ধিমান্ বাক্তির কর্তব্য ; তাহাতে 

নিজের সভিত্ জগতের হিত অনুষ্ঠিত হয়। আত্মার হিত 

হউক, এই ইচ্ছার সহিত হিতকর কার্য করাকেই যথার্থ প্রচার 

ও €প্ররণ! বুঝা! আবশ্তক। 
ও শান্তিং ও শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ। 

$ 

অবতার 'ও অবতরণিক।। 
পরমা! ব্যতীত যখন অপর কেহই নাই, তখন পরমাস্মা, 

জগতে অবতীর্ণ হইবেন কি প্রকারে? যদি জীবভাবে ও ব্রহ্মভাব 

প্রকাশ থাকিয়া কার্যা হইলে, অবতার নাম হয়, তাহ হইলে ব্রহ্ম- 

বিদ্গণকে অবতার বল! হয় ন! কেন? সমস্ত জীবই ব্রহ্মভাব হইতে 

জীবভাবে প্রকাশ এবং জীবভাব অস্তমিত হইপে ব্রহ্মভাবেই স্থিত 

থাকেন। এই ভাবে বিচার করিলে অবতার বলিয়। বিশেষ কিছুই 

ভাব পাওয়া যায় না । অবতার শব্ধ একটি ইচ্ছামত শব্দের বাবহার 

দাড়ায়; কিন্তু বাস্তর্বক তাহা নহে | ূ 

অবতার বশিবার বিশেষ কারণ, €যমন, একটি পুস্তক লিখিত 

হইলে, তাহার আবতরণিক1 কর! হয়, অর্থাৎ পুস্তকের মধ্যে ৰে 

সকল ভাব আছে, তাহার সন্ধান দেওয়া যায়, সেই প্রকার 

জগংশ্রোত চালাইবার পূর্বে, ব্রদ্মের যে_ শক্তি জীণক্রোতের ভাব 
পূর্ব হইতে জ্ঞাপন করেন; ঝ৷ প্রথম প্রকাশ পান, তাহারই নাম 



বিদ্তা ও শিক্ষা ১০৭ 

অবতার অর্থ/ৎ পরমাত্মা কোন নূতন ভাবাদিকে ব! শক্তি প্রথম 

একটা শরীরে ফুটাইয়। স্বর্বজীবে প্রকাশ করেন) এবং পরে ও 

জীবশক্তি ব্রহ্গশন্তির সহিত অভেদদে অবস্থানকালে পঁ জীবচরিত্র, 

ইচ্ছা ও তাহার সফলতার প্রয়োজনানুসারে, জগতে নৃতন 
ভাবেরই শক্তি সঞ্চার ও ক্রিয়ার প্রকাশ হইতে থকে এবং এ 

জীবশক্তি শরীরী অবস্থায় আপনাকে ব্রহ্ম হইতে কখন ভেদভাব 

রাখেন না। এ কারণ স্তাহাকে পরমাম্মার অবতার মৃত্তি বল! হয়। 

তিনিই অবতার, ষাঁহার শরীরী অবস্থায়, ইচ্ছা, শরীরী অবস্থায় 

ক্রিয়ারূপে পুর্ণ বিকাশ না হইলেও, শরীরত্যাগের পর হইতে 

জগতে প্রকাশ হইতে থাকে । অথব1 জগতে, ভাবের ও ক্রিয়ার 

ভির ভিন্ন স্রোত ফিরাইয়। চালাইবার জন্য পরমাআর জীবশরীর- 

রূপ যন্ত্রই পরমাত্মার অবতার মৃত্তি। 

ও শান্িঃ ও শাস্তি: গু শাস্তিঃ। 

বিষ্ভা ও শিক্ষা । 
যাহ।, জ্ঞানের প্রকাশের সহায় অথবা জ্ঞানের রূপ, তাহার 

নাম বিছ্ধা | একদিকে জ্ঞান, অপরদিকে জ্ঞানপ্রাপ্তির উপায়ও, 

বিদ্যা নামে পরিচিত । বিস্তার সকার," শিক্ষাও তুই ভাগে বিভক্ত । 

প্রথম--জ্ঞানব'ন্ ব্যক্তির নিকট হইতে বাকে)র সাহায্যে ভাবের 

ক্রমণ ; দ্বিতীয়_-চেতন!, জ্ঞান ব| ভাবের মৃত্তিমান্ প্রকাশ 

হইতে, অনুভূতি, মনবুদ্ধি দ্বার! পরীক্ষিত হইয়! অস্তরে বা ব্যক্তি- 

ভাবে প্রতিতঠিত হইয়! স্থিরভাবে থাক | মনবুদ্ধই ধারণার আধার। 



১০৬৮. জ্যোতিঃপথ। 

সৎ অসৎ উভদ্নবিধ ধারপাই ইহাতে রক্ষিত। এক সময়ে যাহ 
বিশেষন্প নিশ্চয় করির়। বুঝিয়াছি বলির ধারণ! হয়, সমগ্ান্তরে 

তাহাও মিথ্যা বলিক্! প্রকাশ পায়। বুণ্ধ সত্য নির্ধারণের উপায় 

হইলেও, অন্রাস্ত নহে। একারণ বহিম্তুখ হইতে, যে শিক্ষা লাভ 
হয়, তাহার সত্যত! সম্বন্ধে, সন্দেহ অহরহ । বহিন্ুখ হইতে 
যে বিস্ক'র প্রকাশ, উহ বাহা বিদ্তা! ঝ! জগতংরূপ অবিগ্ভারই অন্তর্গ 

এবং বিদ্যারূপ পরমাত্বার প্রকাশে যে বিস্ত! বা জ্ঞানের অভ্যু- 

থান, যাহ! মমবুদ্ধিকে অবশ রাখিয়া আবিভূতি হয়, তাহাই প্রকৃত 
বিদ্যা । এই বিস্তাই জীবের সতা ধারণার সায় ।.. একারণ সর্দ্ব- 

বেদশান্ত্র-পারগ গ'গুত অপেক্ষা, সত্যপরায়ণ' ভক্তের শিশ্চিততা 

স্কির, অচল, অটল। বাহ্ বিদ্তা লোকের নিকট শিক্ষা সম্ভবপর 

কিন্ত তাহা'ও প্রথমে অন্তর হইতেই বাহিরে আগিয়াছে এবং 

আস্তর বিদ্যা, অন্তর্ামী পরমাম্রা ব্যতীত কাহারও দেয় নহৈ। 

একারণ সত্যনির্ণয় পক্ষে, কেবলমাত্র শান্ত্রাধযয়না'দই স্ম্যক্রূপে 

ভ্রম নিবারণে অক্ষম নহে। ৰরং অনেক স্থলে, ভ্রমের উৎপন্তিই 

করিয়া থাকে । 

ধরা হইল, শান্লেখকগণ সত্য অনুভব করিয়! লিখিক়্! গিয়!- 

ছেন। ইহ। পাঠ করিয়া একজন পণ্ডিত হইলেন। যাহার যে অবস্থ! 

কখন উদয় হয় নাই,তাহার পক্ষে দে অবস্থার সত্য ধারণ! অসন্তব। 

অতএব পণ্ডিত, সম্পূর্ণরূপে শান্ত্রকারের ভাবল[ভে বঞ্চিত র'হয়া- 

ছেন। তাঙ্ার পর শিক্ষার্থীর অবস্থা । পগ্ডত মহাশর যাহ! 

বুঝিয়াছেন, তিনি তাহার ভাবই যথাসাধ্য প্রকাশ করিতে চেষ্ট 
পাইবেন বটে, কিন্ত শব, ভাবের অপেক্ষা দরিদ্র । এরপ স্কুলে 

শিক্ষার্থী খবিবাক্যের কতটুকু পাইতে পারেন? এই কারণেই 



ধারণা ও ধাবন1। ১৪৯ 

সভা জানিবার জন্য, সাধনা বা সত্যের প্রপাদ ল'ভের বাবস্থ। ! 

নচেৎ শব্দের দ্বারা, সত্যলাভের সম্ভাবনা থাকিলে, সাধন কের 

ব্যবস্থা, নুপংশ ব্যবহার হইত। |] 

ভ্রম্নবারণার্থ এখানে, ইহছাও প্রকাশ থাক! প্রয়োজন যে, 

বাহ্ বিদ্যা, ভাষাজ্ঞ।ন ব! শিক্ষাপদ্ধতির সংক্রমণ:দি,ণন'ষন্ধ নে 

বন্ধং উহা মন বুদ্ধর ও সাধনাঁকে সতালাভের উপঘুক্ত কপ্সিণার 

প্রবৃন্তি ও প্রয়াস-সঞ্চারের সহায়তাঁই করে। অহঙ্কারী না শান্ত 

হীবের পক্ষে বাস্ববিস্ঠা বিশেষ হানিকর, নচেং নিরভিমানা 

ভক্তের পক্ষে, সকল বিগ্াই ব্রহ্মলাভেরই সহায়ত। করে। 

ও শান্তি ও শান্তি ও শাস্তিঃ | 

ৃ ধাঁরণ। ও ধাবনা |, 

যেমন পরমার উচ্ছাণক্তিই জগতের লীলা, দেইরূপ জীবা. 
ার মনই, জন্মগন্মান্থর ও ইহকাল পরকালের মৃণ্ভি। জী, বাহ! 
কানা করিতে নাওপারেন, তাহাও পরমাস্াতে স্থিৎ আছে। 

ণকারণ, মন্ুষোর মধ্যে, যাহাঃ সত্য বলয় ধারণ বিশ্ব হয়. 

তাহা কোন নাকোন ভ।বে বা অবস্থায় জাবেপ প্রত্যাক্ষ্য 5ওয়ও 

আসাশ্চর্যটা নহে | একারণ, যেঞ্জান ণাণ্্রত্যক্ষ, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন 

বাক্ত, অবন্থ! বা ভাবের সত্যতা রক্ষা না করিয়! উদয় ভয়, 

উহা অধিচারে গ্রহণ কালে, মিথ্যার ধারণাই হইয়। পড়ে। 
নচেৎ, উহ সর্বাব্যর্তি ও সর্ব ভাবের মহিত সাম্ঞজণয রক্ষা কারি! 

ঘকশ হইলে, উহাকে মত্য বণিবার কোন প্রতিবন্ধ? নাই। 
ঞ 



১১০ জে]তিঃণথ। 

লোকের বুঝা প্রয়োজন, কোন এক ব্ষিয় সতা বা মিথা 

হইলে, জীবের কি আসে বাযায়। যাহাতে জীবের আসে যায়) 

হাহা লইয়াই জীবের প্রয়োজন, এবং মন্ুষোর মঙ্গলের জন্ত, সে 

প্ষয় রহিয়াছে, তাহার বিচার আবশ্তক। নচেৎ বিচার ব্যর্থ, ও 

কৃ্টেরই কারণ মাত্র হয়। 

হিন্দু মুসলম[ন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন মতাবলম্বীদিগের মধ, 
কতকগুলি বিষয় বিশেষরূপ পৃথক্ পৃথক ধারণ। আছে) যেমন 

হুন্দদিগের মধ্যে মোক্ষ, কৈবলা, কৈলাস, কু, স্বর্গ, নবক, 

পূর্বছন্ম, পরজজন্ম £ভূি | যুষলমান ও খুষ্টানগণের মধ্যে পুর্ব 
৪ পরজন্মের অন্বী "ার, স্বর্গ ও নরক গ্রভৃঠি” বৌদ্ধের অসংখা 

জলাজন্াস্তর। বুদ্ধত্ব 'ও নির্বাণলাভ গ্রভৃতি। আহার মশ্বঞ্ধেও 

“স্ইরূপ বিভেদ বর্তমান । এবং একের নিষিদ্ধ) অপর 

করণীয় ; এবং উপাসনা শিশাহ প্রতি বিষয়ে? ভিন্ন 

ভিন্ন প্রকার পদ্ধতি দেখা বায়! বিস্ক বিচার করিয়া! দে'গণে 

বুঝা যায় যে, সকগেরই মূল উদ্দেশ্য এক । যাহাতে জীবম1ত্রই 

অনন্তকাল ম্থখসচ্ছনদে বা! শান্তিতে থাকিতে পারে, তাছাৎই উপর 

লক্ষ্য রাখিয়!, সঞ$্ল প্রকার হ্দেহিত। এ ভেদ বাস্তবিক পক্ষে 

আম্মার নহে, জগত, ভেদময় বপিয়াই, ভেদ সর্বা বিষয়ে প্রত 

হইতেছে । একাগপণ যত দিন পরম!আ্ীর সহিত জীবের অভেদত্ব »| 

৬ম, ততদিন, এ ছেদ, মনের দ্ব'রা'যত্তে রক্ষিত হইয়!, জাগতিক 

ভেদের জঙ্গের শে!ভাবৃদ্ধি করিতেছে মাত্র; এবং পরমাত্ম।তে কোন 

শক্তি বা ভাবেরই অভাব ন।ই বপিয়াইঅবস্থভেদে এ ঘকণ জ্ঞানও 

প্রত্যক্ষ অনুভূতিতে প্রকাশ হয়। যেমণ, যে নাক্তির, ভূতের সংস্কার 

আরে, তাহার পক্ষে, এইগ্রাতীয় সব্ব প্রকার ভাবই গ্রত্যক্ষ হয় 



ধারণ। ও ধাবন!। " ১১১ 

সম্ভব; এবং যাহার, নাইবলিয়। নংস্কার মাছে, তাহার পক্ষেও এ 

ভাব প্রত্যক্ষ হওয়াও অনম্ব নহে। কিন্ত যে বান্তি এই থাকা 

না থাকা, ভগ্ন ভাবের ভেদ বুঝিয়াছেন, তাহার পক্ষে থকিলে? 

নাউ এবং না থাকিলেও আছে; এবং ছিনি, এই আছে,ও নাই 
ভাবের, অতীত অবস্থায় থা'কয়া, কোন ভাবের দ্রারা বদ্ধ-নই 

থগ্চকন না; এবং তিনিই বুঝেন, যে ধারণাই একমাত্র ধাবণার 
মূল। মনুষ্য যাহ! ধারণা করে, তাহাই স্থুল শৃঙ্গ ভাবে ধাখিত 

হয়। এই জন্যই কেহ একই স্বর্গে ইন্দ্ররাকে, কেহ বা মাল। 

খোদ! মহম্মদকে'আর কেহ বা ঈখর, খুষ্ট ব বুদ্ধ আদি মহাত্ম,- 

'দগকে বপিয়া থাফিতে দেখেন। এবং কাহারও মৃত্াপপর পিওু, 

কাহারও নেমাজ, আর কাহারও বাঁবাঁইচকলদেওয়! প্রয়োজন 

হয় এবং ন| দিলে, মৃত ব্যক্তির মাত্বা আসিয়া এ সকল প্রার্থন। 

করে। এইর্নপ একই অবস্থায় ভিন্ন ভিন্ন ভাব লাভের কার, 

ভিন্ন ভিন্ন ধারণা এরং এই সকল ভিন্ন ভিন্ন ধারণা কারীদিগের 

গন্য ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা। নচেৎ বর্গ বা] পরমাত্মার ইচ্ছায় যাহা 

গাছে, উহ] সর্ব লোকের জলন্ত একই ব্যবস্থা। এ কারণ 

সর্বপ্রকার বৈপবীঠ্যকে অন্তর্গত করিয়া বৈপরীতা ত্যাগ না 

করিতে পারিলে, শান্তির আশা নাই। প্রতি দ্বন্দী ভাবই সর্ক 

কষ্টের কারণ বা জাগতি। ছুঃখ বা শ্ভাব। এই ভাব উঠাই- 

বার জনাই সাধন। বা সতোন্ধ ধান ধারণ।। এই ভাব অণ্ত্ে 

রাখিয়া কার্ধা কঠিলেই তবে মতোর প্রতি ধারণা করা হয়। 

এইনপ ধারণ! ও ধাবণ!ই শাপ্ঠির উপায়। 

»নুষ্য যথার্থ সত্যের ভাব ধারণা না করিয়'ই, মাপন আপন 

দধিকে মিষ্ট ও অপরের দধীকে অন্ন বলিয়। প্রকাশ করেন। এই 



১১২, জ্যোতিঃপথ। 

ভাবই ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় গঠনের ভিত্তি। অতএব যাহাতে এই 

ভর্তির যথার্থ ভাব বুঝিযা, একেরই উগ্র সকল ভিত্তিই অবন্থিত 

হইয়া, মনুষ্য মাত্রেই প€ম্পর মিলিত হন এবং পরমাত্মার আজ্ঞা 

পাণ্ন,' ও জীবহিতে ব্রতী হইতে পারেন, তাহার চেষ্টা কর! 

সর্বতোভাবে সকলেরই কর্তব্য। যাহা1! সকলেরই পক্ষে সর্ব 

কানের ভন্ত স্থথ ও শাগ্তিকর, উহাই থার্থ সত্য ও পালন 

এবং যাহা ছুঃখ ও অশান্তির কারণ, উহা মিখা। বণিয়! 

পরিত্যাগের্ উপযুক্ত। কিন্তু কি সত্য, কি মিথ্যা, কোন 

ভাবই যাহাতে বিবাদ, বিসংবাদ ও অশান্তির কারণ ন! হয়, 

তাহা বুঝবার জন্ত, এই সতা-মিথার অতীত যে বরঙ্গবস্ত ঝ 

বাক্তির, ও তাহাকে ধারণ। ও তাহার দিকেই ধাবিত হইবার ও 

করিবার চেষ্টা জ্ঞানী মাত্রেরই প্রথম কর্তব্য । বিবাদের শাস্তির 

জন্তই ধন্ধের প্রতিষ্রা, নচেৎ বিবাদের সহায়ত! করিবার ভান, 

বা ছঃথ উতৎপন্নের শিমিত্কন্ধপ, ধর্ম প্রকাশ হওয়া! নিতাস্ত 

2ঃখের বিষয়। 

কোন ভাব কেবলমাত্র ইন্দ্রিয় দ্বারা ধারণাই হয় না বা এ 

ধারণ। এতই অকিঞ্চিংকর, যে উহ! মনেও প্রকাশ পার 

ন।। এজন্য মনের সাছাযো, ইন্দ্রিয়ে ধারণা বা ভাব রক্ষিত 

হইলে উহা কেখল মাত্র ইন্্রিয়ে, বিষয় জ্ঞানেরই আস্বাধদানে 

সমগ ঠয়। কিন্তু উহ। মনের দ্বারা ধারণা করিলে, মন ও ইন্দ্রিয় 

উত্তয় ভাবে প্রত্যক্ষ, এবং আজ! দ্বারা ধারণা করিলে, আত্মা, 

মণ, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়েও প্রত্যক্ষ হয়। কারণ, আংয্মারই কপ, মন, 

বৃদ্ধ, হন্জিয়। এন) যাহা আত্মার দ্বারা ধৃত না হয়, তাহার পূর্ণ 

'আশ্বদ অপ থাকে। অতএব শায্স। দ্বারা ধারণাই প্রক্কই 



ঞবতারা | ১১৫ 

এই যে জীবাত্ম, শরীরি ব্যক্তিভাবাপন্ন নাঁম রূপে প্রকাশ 
ও ব্যবহারে আলিলেই, বাঙি ক্রিয়শীল ও উদয়ন্তধুক্ত হন । 

কিন্তু যদি এই জীন্বাআ্।, ভে'গাতীত 'অনস্থায় আপন।কে 

নিত্য বলিয়া জ্ঞাত হইতে পারেন, তাহা হইলে আর 

জীবাস্মাকে অন্ঠান্ত জীবাম্্ার বন্ধনের সায় বন্ধন-বেদন! 

*ভোগ করিতে হয় না। ইহাই জাগতিক নিয়মে জীবাত্মার 

ধ্াভাব। যেমন ফ্রুনতার| চিরকাল একভাবে প্রকাশ 'মাছেন, 

ব্রন্মদ্র পুর্ষও ব্রঙ্গরূপায় চিরকাল, একই অবস্থায় স্থির 

থাকিতে পারেন বা থাকেন। এই স্থির অবস্থায় থাকিবার 

জন্তই জগত্রূপ ঠ্ভোগের পরপারে যাইবার বিধি' জীব যতক্ষণ 

ভোগভোগের অতীত না হন, ততক্ষণ, তিনি আপনাকে জগংরাপ 

শরীরিভাবযুক্ত বপিয়াই মনে করিবেন। এবং তাহাকে ইন্দ্রিয়; 

সম্দিত হইয়!, গ্রহরূপ্রে পরিভ্রমণ করিতে হইবে। অর্থাৎ যতক্ষণ 

পরাস্ত ভোগা, ভোগ ও ভোক্ত! ভাব, ততক্ষণ জন্ম, মরণ, পুন. 

ঈন্মভাব, জীবে বোৌধ হইতে থাকে : এবং এই তিন ভাবকে, যিনি 

অ.পনারই তিন অবস্থা বলিয়! জ্ঞ।ত হন, তিনি সর্বপ্রকার ভোগ 

করিয়াও ভোগাতীত থাকেন এবং লক্ষ লক্ষ বার, জগতে শরীর 

ধরণ করা সত্বেও তাহার পক্ষে শরীর বলিয়া পৃথক কোন পৰাথ 

বা! শগিরী বলিয়া কোন অবস্থা বোধ হয় না। তিনি আপনাকে 

নিত্য একমাত্র সত্য বস্ত* বলিয়াই অনুভবে রাখেন। যেমন 

পরমাত্ম। সর্ব ক্রিয়া কনিয়।ও [ক্রয়াতীত, ব্রঙ্গজ্ঞ সন্বব্ধও, সেইরূপ 

সকল বিষয়ের ব্যবহার ও প্রকাখাপ্রকাশ ভাব বুঝ! প্রয়োজন। 

তারারূপ জীবাত্মার এই স্থিররূপ অবস্থা লাভ হইলে, নেই 

জীবেরই নম ঞ্বতারা ব প্বলোকবানী নাম হয়) অর্থাৎ 
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জীবাত্মার নিত্য ভাবে অবস্থান আবস্থায়, জীবাঁম্বাকেই ঞ্রবতারা 

বলিয়া বুঝ! আবশ্তক | 

ও শাস্তি; ও' শান্তি; ওঃ শাস্তঃ। 

প্রকৃতি ও পুরুষ। 
দৈব ও পুরুষার। 

প্রকৃতি ও পুরুষ এই ছুই শব্দের মধ্যে একের মাঠাআা এ 

অপরের থর্বতা কৰিয়া জগদ্থাসী দ্েষ হিংসা পক্ষপাত বশতঃ 
নান'প্রকার ক্ ভোগ করিতেছেন। ইহার তত্ব অবগত হইলে 

জীসের বিশেষ মঙ্গল। এ কারণ, গ্রকৃতি ও পুরুষ, কাহাকে বনে, 

সে ব্যায় বিচার প্রয়োজন। 

ভিন্ন ভিন্ন শকের সাহাযো ভিন্ন ভিয়, ভাব গ্রহণ করা,মনু্ষার 

স্বধন্্দ। এ কারণ, প্রকৃতি শব্দ দ্বার। জড়ন্গগৎ, এবং পুরুষ শব্দ 

দ্বার, চেতনাকে লক্ষ্য করা হয়। আর কতক লোক প্ররুতি শবা 

বাং স্তীমৃত্তির দেনী এবং পুরুষ বলিলে, পুরুষ মৃত্ির দেব 

কল্পনা করেন। কিন্তু যণার্থ পক্ষে প্রকৃতি ব1 পুরুষ, কি বস্ততঃ কি 

গ্রকাঁশ ভবে, এক--অভিন্ন। উভয়ই ব্রহ্ম গকাশ। এই প্রকাশ 

ভোগা অথবা আশ্বাদ ভাবে প্রকাশ হইলে, প্রকৃতি ; এনং ভোক্তা 

অর্থাৎ ব্যক্তিভাবে প্রকাশ হইলে পুরুষ নাম হয়। পদার্থ একই 

প্রকাশ। কি প্ররুতি কি পুরুষ, কখনই একাকী বর্ভমান থাকেন 

ল1। একই বস্ত, ছুই ভাবে প্রকাশ থাকিলেই তবে, প্ররুতি পুরুষ 
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ধারণা । এইরূপে ধারণা হইলে, যে ভাব ও ক্রিয়ার প্রকাশ 

হয়, তাহাই মূল ধাবণ! বলিয়া বুঝ। প্রয়োজন। 

ও শাস্তি; ৩ শাত্তিঃ ও শান্তিঃ।, 

ঞবতারা । 

দন্ধা.সম(গমে যেমন এক একটি তারা কুষ্টিয়া, ক্রমে পুগত পৃ 

নছ নক্ষর, পুগ্জাকণরে বহু তারা নামে একই প্রকাশ বণিত 

তয়, বহু ্বপ-গুণে, বহু লীলাবিশষ্ট কার্য, নিষ্পল্ন হয়, 

সেইরূপ 'ম্বতভাব পকাশের সহিত, এক একটি মন্তুযা জন্ম গ্রহণ 

কার! ক্রমে মম'জ) স্প্রপ্ায়। আম্মীয়ত!, শক্রতা প্রন্থতি ভাবে 

শণ্তীর উপর গণ্ভীবদ্দ হইয়া, জীবনতরঙ্জের উপর নৃত্যারন্ত 

করিয়া, কতই রূপগুণ, কতই” শক্তি, কতই মাধুর্যা, কতই 

বিদ্যাবুদ্ধি, জ্ঞান, বিন্'ন, কতই সাধন ভগ্ন এবং এই সকলের 
কতই বপবীত রঙ্গে, প্রকাশ পাইয়া, উঠা প্ড়। কগিতে থাকে । 

আবার যেমন, চক্রগতিতে তারাগণ ক্রমে পশ্চিমাচলে গমশ 

করেএবং হ্র্যোনয়ের সঙ্গে সঙ্গেই আপনাপন, রাপ, গু৭। 

দামের পরিহার করিয়!, যে, আকাশে ফুটিয়াছিল, তাহাতেই 

লাম মান হইয়া আপন ভিন্ন অস্তিত্ব হারাইয়া ফেলে, সেইরূপ 

কাপপ্রত।/বে জীবও মুকুলিত হইয়া, অবস্থ'র বা ক্রিয়ার পরিবন্তীন 
করিতে করিতে মৃত্যুর আগমনের পুর্ব্বেই, আপন পৃথক্ ন্মস্থিক্ষের 

ভিত্তি হইতে সরিল্না আসিয়া, আগন ও পরের নাম, বূগ' 
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গুণ, শক্তি, ভূলিতে ভুলিতে, ব্যষ্টিপ্রকাশকে জলাগপি দিয়া, 

যে নিত্য প্রকাশ হইতে প্রকাশ, ক্ীহারই কোলে ঘুমাইয়! 
গড়ে । ইহাই 'এই জগতের স্থির অপরিবর্তনীয় নিয়ম বণ্লয়াই 

প্রঙ/ক্ষ। এ নিয়ম বিধাত। পরিবর্তন করিষেন কি না, তাহ! 

কেহই বগিতে পারেন না। কিন্তু প্র? তার! যেমন স্থির, 
গতিরহিত, কেবল গুর্য/কিরণে অদৃষ্ট ও রজনীর সঙ্গে সলনেই 
গুতিদ্িন একই স্থানে প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপ সত্যে একনিষ্ঠ ব্যক্তি, 

জনন্তকাল অসংখ্যবার জীবরূপে প্রকাশ হইলেও 'একই ভাবে 

*ীলতুরঙ্গে নৃত্য করিয়া, মৃত্যুর আগমনে লোকচক্ষে মদৃষ্ঠ হইয়। 
ধান। ইহাও জাগতিক বিধির বহিহৃতি "নহে । যে অবস্থা 

ধশতঃ, ফবতারার স্থিতি, অপরিবর্তনীয়, সেই অবস্থ। জীবে 

ঘটিলে, জাবণ অপরিবর্তনীয় একই নিত্য অবস্থা অধিঠিত 

হইতে পারেন। এই অবস্থা ল।ভের জন্তই সাধন! বা"্ধরৰ 

(মদ্ধলংভেবু আবশ্যক হঞ্ধ। 

ধ্রবধঅঞ্ধে স্থির নিশ্চয়। নিশ্চিতরূপে স্থির প্রকীশই 

কাবতারা। যেমন গ্ুবতারা সৌর জগৎ হইতে বহুদূরে আছে 
ঝ।লয়! ইহার গতিবিধি ব1 উদয় অন্ত হয় না, সেইরূপ যে জীবাত্ব। 

জ্ঞানাতীত ইন্ভ্রিম়াতীত অহঙ্কারাতীত অবস্থার প্রকাশ মাতে 

অবস্থান করেন, তিনিও ঞুবতারার ভ্াায়। বিষয়ভোগশক্কিন্ধপ 

জগ হইতে, বছ্দূরে খঅবস্থিতি'করেন বলির।, উদয়াস্তরূপ স্থখ 

গঃখবজ্জিত, নিত্য একরম আনন্দমাত্রে প্রকাশ বা বর্তম।ন 

থাকেন। যাহাতে জীব আপনাকে, কবতারার হায় অবিচপিত 

প্রকাশ মাত্র স্থিত রাখিতে পারেন, সেই জগ্তই প্রবতারার 

গ্রকাশ ) স্থিরতার উপমা রূপে জগতে দৃগ্ঠ রহিয়াছে। 
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উভয়ভাঁৰ বোধ হয়। নচেং কোন এক ভাব সমাক্রূপ অস্তগত 

হইলে, ব্রঙ্গ অব্যক্ত যাঁহা, তাহাই থাকেন। 

যেমন মাতার উদরস্থ ভ্রণ,--মাতৃরস গ্রভণ করিয়া রক্ষ! হই- 

বার সময় মাতৃশক্তি প্রকৃতিরূপ, এবং ভূমিষ্ট হইবার পর মাতৃ" 

হগ্ধে গ্রতিপালিত হইবার সময়, মাতপক্তি পুরুষ খাবে কার্য 

করেন। অর্থাৎ চেতনাশক্কি, কেবণ মাত্র মাস্বাদ বা ভাবে 

প্রকাশ থাকিলে প্রকৃতি, এবং অহংবুন্ধির সহিত কর্তৃতাভিমান 

বা ব্ক্তিভাবে প্রবাশ থাকিয়া কার্যাভিমানসুক্ত অণস্থায় চেতন! 

ব! প্রকাশের পুরুধ নাম হয়। বাস্তবিক পক্ষে এই ছুই ভাব সর্ব- 

দাই একরে, প্রক্ষাশপদার্থেই বর্তমান আছে। এইজন) পুরুষ- 

ভাবও, যখন অপর ব্যক্তির দ্বারা অনুভূত হয়,তখন উহাও প্রক্কৃতি- 

ভাবের অন্তর্গত হইয়া পড়ে । ভাবান্তরে এই প্রকাশই দৈব ও 

পুঠ্্ধকার নামে অভিষ্থিত হন। যখন জীাবব্যক্তির কর্তৃত্বাধীনে 

কার্যা হয়, তখন তাহাকে পুরুষক।র এবং জীবের ব্যক্তিগত 

কর্তত্বের নহিভ(গে কাধ্য হইলে, উহাকে দৈবনামে প্রকাশ কর! 
»য়। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, সর্বপ্রকার ক্রিয়াই, একই তাপ ও 

গ্রচাশ ভাবে সম্পন্ন হইতেছে । যেমন যখন একটি জীধ ইচ্ছমত 

উঠা বস, নড়া ফেণা করে, তখনও অগ্র ও বায়ু ব্রন্মের শক্তিতে 

ঘটে। আর পক্ষাঘাত হইয়া অবশ হইব।র পরে, পরমাস্মার 

কৃপায় উথ;নশৃক্তি লাভ করলে, শ্রী উখানক্রমা অগ্রিও বায়ু 

শ(ভ্ররূপেই সম্পন্ন হয় । কিন্তু ইহাকে, তথন দৈবশক্ত বলিষা 

প্রকাশ করাই মন্ষ্যের স্বভাব। সেইরূপ অনবরত -বখানে 

যে ক্রিছা হইতেছে, তাহা এ*ই মহ্গাশক্তির দ্বারাই হইতেছে, এ 

শর্ত, খাঙির অধীনে বণিবার সমর, পুকধাকা?, আর পুর্ণের 



১১৮ জ্যোতিঃপথ। 

আয়ত্তে রাখখার জন্য, দৈব শব্ধ বাবহার করা হয়। কিন্তু কি 

দৈব কি পুকুষকার, উভয়ই এক চেনা শ.ক্তরই কাল্পনিক 
ভাব-ভেদ্দ। নচেখ কি বস্তৃতঃ, (ক প্রকাশ বঝাক্রিয়। গত, কোন 

ভেদই নাই। জীব, পরমাত্ম।কে আপন! হইতে পুথক্ কল্পনা 

করে বলিয়াই, এই সকণ ভেদভাব জীবভাবে উদয় অন্ত হয় মাএ। 

ও শাস্তিং ও শা্তিঃ ও শাস্তিঃ। রা 

জ্ঞানাজ্ঞানের ব্যবহাঁর-ভেদ | 
অনেকেরই ধারণ।, ব্রন্গতজ্ঞান লাভ হইলে, সর্বপ্রকার ভিন্ন 

জ্ঞানের সহিত, বাবহার, বুদ্ধি, বিদ্যা, ক্রিয়া, গভৃতি বিষয়ও লেপ 

হইয়া যায়। ইহ] সম্পূর্ণ অমূলক । ূ 

প্রকাখই সর্ব গ্রকার জ্ঞান, বিজ্ঞান, ততুজ্ঞানের মূল বা রূপ। 

যথায় এই প্রকাশের যত অভাব, তথায় তত পরিমাণ অজ্ঞান ং। 

বর্তমান। এই অজ্ঞান্তাও জ্ঞানেরই বিষয়। অথবা ভ্ঞ/নই 

অঞ্জানতাকেই চিনিতে সমর্থ। নচেৎ মজ্ঞ/নতা, অজ্ঞানতাকে 

বুঝইতেও সমর্থ হয়না । ব্রহ্গজ্ঞান_-জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় এই 

তিনকে সমভাবে বা এক করিয়া প্রকাশ হয়। এই প্রকাশেরই 

অবস্থাভেদে, এক, ভিন্ন ঠিন্ন, ভিনভিন্নের মহিত অ'ভন্নতা এ৭ং 

কখন বা! অধ্াক্ত যাহা, তাহাই প্রচ্চাশ হয়। কিন্তু এই সকল 

ভিন্নহাই এক একটি অবস্থ। ঝা ভাব। ব্রঙ্গজ্ঞান, ইহাদের কোন 

তবন্তাতেই অপ্রকাশ থাকে না। যর্দ থাকিত। তাহা হইলে 

তথায় জ্ঞান বা. প্রক।শের জভাবই বুঝিতে হইবে। অতএখ 



এ 

জানাঙ্ঞানব ব্যনহার-ভেদ। ১১৯ 

অন্তাবমুক্ত জ্ঞান, কথন ব্রহ্মজ্ঞন নামের যোগ্য নহে। ব্রঙ্গ- 

জানের লহিত, অগ্গান্ত জ্ঞানের বিভেদ এই যে, অগ্ান্তা জ্ঞান, 

কেনলমাত্র সেই দেই ভাবে প্রকাশ থাকিয়।, আপনার অবস্থাকে 

গণগু'তে রাখিয়। দেয়, ব্রহ্গজ্ঞান সর্কভাবে ও অবস্থাতে সমানভ!ৰে 

প্রকাশ থাকিয্জাও, কোন ভাব ব! অবস্থার ছার! সীমাবদ্ধ 

হয় না। 

আল্পমার বিচ।রে বুঝা যায় যে, যে ব্রঙ্গজ্ঞান জীবলাত করিবে, 

উহ ব্রন্মে সতত গ্রকাশ গাছে কি না? যাহ' ব্রঙ্গে প্রকাশ নাই, 

ছাঁভ। জীবে কোন কালে গাপব্য নহে! মাদি আছে বলিয়। 

স্বীকার কর। ঘর, তাহা হইলে, কাহাতে, যে জ্ঞান প্রকাশ খাকা 

সাও অঙ্তান্তঠ তল ভন, জ্ঞান ও আবস্থার মন্তাব নাই, “সই 

ভন জীবে প্রকাশ হইলে, সক্গপ্রফার ভিম্।ভিন জ্ঞানের সহিত 

অবস্াদি কেনন করিরা উঠিয়া যাইনে এনং উঠিনা যাইবার 

প্য়োজনই বা? 

কিয়াদিব সহিত ব্যক্তি ভাবের প্রকাণেই চেতনার অস্তিত্ব বোধ 

৬ম । ক্রিমঅয়ু জণৎ বস্তু ও রূপ্ গুণ শক্ষি ভাব সনস্তই ব্রহ্গ 

বা বঙ্গেরই । যব প্রন্দম তাবৎ এই সকল। যখন ব্রহ্ম নিতা, 

হখগ এ সঞ্চ 0মন করিয়া অন্য হ অভাহেপগ্ণিত হইবে? 

ঘখন বঙ্জের জাবের সম্তাবনা নাহ, তথন যাহ! আছে, চাহার ও 

“কন কাণে অভা। হইবে না ৮ আজ্ঞানই কতক আবৃত রাখিয়া, 

কথ । ভাঁবস্দদে, আর কখন অভাবদূপে বোধ বটায়। বর্জন 

লে সব্ভাবের শকাশে; মহিত এই শান অজ্ঞানের প্রকাশের 

(র'ভেদ 9 গালা থাকিবে । নাচত এছক্ান 9 ভুচ্ছ জ্ঞানের 

এষ একদেনী বা লীমাবিশিষ্ই একটি নথ মাত্র হইয়। 



১২০ জ্যোভিঃপথ। 

পড়ে। অতএব অথগ্ড অসীম ব্রন্গজ্ঞান, অভাবরছিত প্রাক” 

মাএঠ এবং এই,জ্ঞানে কোন ব্যবহার লোপ না হইয়া অসীঃ 
ব্যখহারকে ভিত্তি করিয়াই ব্যবহৃত হয়। নচেৎ ব্রদ্ষজ্ঞান ও 

বাবহার, সর্বদ্ঞানের ও ব্যবহারের হরণকর্তা হইলে, উহা কোন 

প্রয়োজনের "ব্ষয় হইত না, অথবা জড়ত্বলাভের জন্য ব্রহ্ম, 

জ্ঞানের অ'দর বা স্খ্যাতি থাকিত। পরমায্মা চৈতন্তময় মন্দ" 

স্বরূপ । যে জ্ঞান ও ব্য"হার সর্বপ্রকার অবস্থ। ও কালে এবং 

ব্যবহার ও অব্যবহারে আনন্দের নিমিতক, ভাহাই যথার্থ জান 

বা ব্রহ্মভ্ন; এবং এই ভাপে যাখ প্রকাশ থাকে ঝ কৃত হয়, 

তাহাই ব্রদ্ম-ব্হ।র |, ইহার বিপরীতই অজ্ঞান ও সতোর 

অপব্যবহার | 

ও শাভি; ও শান্িত ও শাজিঃ। 

বিচার আচার । 
শুচি ব পবিত্রতা । 

আচার ও পাবিধত। রক্ষা কথ। সঞগল সম্প্রদায়ের মধে। 

শুনা যায়) হন্দুসঘাজে হহার বন ও প্রত্ধ্বিনি বিশেষরূশই 

কর্ণকৃহরে আবেশ করে । কিন্ত টিচার না৷ থাকায়, ইহা, উপযুক্ত 
রূপে পালিত পা হওয়ার, সুফগের প্িবর্তে, অনেক সময় ঝুঁফপই 

প্রপব ক।পয়া থাকে । 

প্রথম 'খচার করা অয়ে'জণ, আচার ও পবিভ্রত। রক্ষা, 

আচার ও পাবএতার জন্ত, কন্ধা গাব্র হিতের জন্য, পাপনীয়। 



আচার বিচার। ১২১ 

ইহা নিশ্চয়ই সতা যে, আচাএ ব। পবিশ্রশার জন্য আচার ব| পবি- 

ব্রারদির প্রয়োঞ্জন না, জীবের সুখশান্তিরক্ষার জন্যই 

প্রয়োজন | কারণ, ফলাফল-তভোক্ত। জীব। যেকার্য, জীবের 

নুথছুঃথের সহিত নিঃসন্বপ্ধ, তাহাকে আচার বা অনাচার, 

পবিভ্রত। বা অপবিত্রত।, যে নামেই অভি'হত কর ন! কেন, 

তাহাতে ক্ষতিবৃদ্ধি নাই এবং উহ! করা বা না করার প্রতি 

বিশেষ লক্ষ্য না করিণেও বু'দ্ধমান্ মন্ুষ্যের কর্তব্যের কোন প্রত্য- 

বায় হয় না। কিন্তু যাহ! জীবের সুখহুঃখেপর সহিত সম্বন্ধ 

রাখে, তাহার ব্যিয় বিশেষ খিচার করিস্তা করা বা নাকরা 

কল্তব্য। অত এখ যবি আর ব। পবিক্তা রক্ষনীমা! হয়, তাহ! 

হইলে, তাহার সম্বন্ধে 'বশেষ বিচার আবশ্তক। 

বস্তবিচারে দেখা যা যে, বস্ত, তাহার রূপ শুণ, শক্তির 

সহিত অনাদি কাঁল হইন্ডে পবিত্রমরই আছেন। এভাবে বিচার 

আচার বা পিত্রতা অপবিত্রতা,কছুই নাই বপিলেও চলে। 

ব্যক্তিভাখ ব্যতীত €কোন অনুভখ নাই । ব্যাক্তহ শখ, দুঃখ, 

আনন্দ পির অনুশ্ব, করিবার কর্তা। ব্যক্তিভাব, নিতানন্দ। 

এহ নিত্যানন্দ রক্ষিত হইলে সুখ, এবং ইহার উপর আবরণ 

পড়িপেই হুঃখ উৎপন্ন হয়। অতএব যে বিচারৎ আচাপ, শোঁ5 

বা পবিত্রতা আনন্দের অন্ুকৃশ, তাহাই যথার্থ বিচার, আচার, 

বা পবিত্রতা । নচেৎ ইহার বিপরীত হইলে, উহাদিগকে 

অবিচার, অনাচার, অশোচ বা অপবিত্রতাই বল। উচিত। 

জীবের আনন্দের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়।, বুদ্ধ যাহা অনুমোদন 

করে, তাহারই নাম খিচার | এইরূপ বিচার করিরা, বক্র 

পরমানন্দলাভের গন্য যাহা কৃত হয়, '“তাহাম্ই নান আচার? 
১৯ 



১২২ জ্যোতিঃপথ। 

এবং এই আচার রক্ষা! করিয়া! মনে যে নিশ্চিন্ততার উদয় হয়, 
তাহারই নাম শৌঁচ। এইন্বপ ভাবে, গুচি অবস্থায় থাক, মনুষ্য 

মান্রেরই কর্তব্য । কারণ, এই জাতীয় শৌচাচার ত্যাগ করিয়! 

কেহই সখী থাকিতে পারেন না। নচেৎ সামাজিক কল্পিত 

আচার বা৷ শেঁচ ত্যাগ ব! গ্রহণ করিলে, মনুষ্যের কিছুই আসে 
বাষায় না। কিন্তু ইহাও সকলেরই মনে রাখ কর্তব্য ষে, কোল 

আচার বা! শৌচাদি, সমাজের প্রতিপালনীয় হষ্টয়া মাছে বলিয়াই 

উহার বিচার ব। পালন নিস্রয়েজনীয়, এপ মনে কর! উদিত 

নহে। প্র সকল আচার ও শৌচাণি সম্বন্ধে বিশেষ বিচার করিয়! 

দ্বেখা কর্তব্য যে, উহা! পালন বা! ত্যাগে কি কল উৎপন্ন হয়। 

যেমন কোন আচার সমাজে গ্রচলিত আছে বলিয়াই ত্যাগ 

করিতে হইবে না'. সেই প্রকার, কোন আচার সমাজের রীতি 

বলিয়াই পালনীয়ও নহে । প্রতোক তোৌচাদি আচার ভিন্ন তিন্ন 

ও সর্ব আচারাদির সহিত [িলাইয়া, তবে উহার সম্বন্ধে সিন্ধাস্তে 

আসা আবশ্যক । 

আমাদের হিন্দুসম্প্রধায়ের মধো দেশাচার, লোকাচার ও 

লাচার এই ত্রিবিধ আচার গ্রচ'লত 'আছে। আচারে যেরূপই 

আনুত| থাকুক না কেন, উহ? অবশ্যই বিচারপুর্ণক তাগ বা 

গ্রহণের বিষয় ) এবং তাহ! না করিলে ক্নোগেরই সম্ভাবন। | 

যেমন এক সম্য় রাজাগণের দ্বার৷ ব্রক্মণগণ প্রাতপালিত হইতেন। 

এ সময় দাসত্বা্দ ব্রাহ্মণগণের পক্ষে গঠিত কার্ধা বলিয়া, 

ব্রাহ্মণের পক্ষে দাসত্ব না করাই আচার ছিল। এই আচার 

তখন ব্রাহ্মণের পক্ষে গঠিতাচার বল! যাইতে পারিত। কারণ, 

অন্ত্রের জন্তই দাসত্ব ঝ! বাবসায়াদির প্রয়োঞ্ন। কিন্তু উপস্থিত 



আচার বিচার। 1১২৩ 

ঈময়ে ধর্দ দাসত্ব বা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ব্যবসায়, ব্রাঙ্মণগণের অনা 

চার বলিয়। পরিত্াক্ত হ্যু, তাহ! হঈলে এর সকল ব্রাঙ্গণদিগের 

পক্ষে, পানি-পীড়ে বা রনুয়ে_ঠাকুর প্ররীতি »ওয়া, কিসে 

অগ্বাভাবিক হঈবে? সামান্য একটু মাত্র তাকাইলেই, দেখিবেন, 

যে, ধাহার। ধত শীঘ্র, এই জাতীয় দেশাচার বা কুলাচার ত্যাগ 

ঝরিয়াছেন, তীহারাই পরবত্তাঁ পৃর্বাচার ভ্যাগিগণের অপেক্ষা, 
অধিক পরিমাণে কাষ্টর হাত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছেন। 

এইকূপে এতদ্দেশের আচারাদির বিষয় পর্যালোচনা করিলে, 
দেখ। যায় ষে* অবিচারে আচারে নিষ্ঠ। রাখিয়া, পরে কষ্টের, 

তাড়নায় অনেকক্ষেই সত্যাসত্য বুঝিয়া কাধ্য করিতে হইয়াছে, 

সেই মিথ্যাচার পরিত্যাগ করিতে হইতেছে, তবে বৃথা কষ্ট ভোগ 

করিয়া লাভ কি? কিছু পূর্বেই ধিচার করিয়া চলিলে আর 

কষ্ট ভেগ করিতে হয়,না। ন্নানাদি শৌচকার্ধয সম্বন্ধেও এইরূপ 
অবিচারে ক্রিত হইতে দেখ। যায়। অতএব হে হিন্দুগণ! আর 

কত কাল অবিচারে আচার রাখিতে গলা সামাজিক সদাচারের 

প্রতিও সন্দেহ উৎপন্ন করিবেন? সর্ব জীবের মঙ্গলের প্রতি 

লক্ষ্য করিয়, যাহাতে জীবমাত্রেই স্ুথে জীবন যাপন করিতে 

পারেন, তাহাই মনুষা মাত্রেরই সদ্দাচার। এই আচার রক্ষা 

করিলে, ইহকাল পরকাণ--উভর়কালই আনন্দে গ্রবহিত হয়। 

ও শান্তি । গুশান্তি। ও শাস্ত। 



১২৪, জ্যোন্িঃপথ | 

সতত'-বিহীন বিদ্যা । 
বিদ্যা বলিলে সাধারণত: পদার্থ সকলের জ্ঞান ও লেখাপড়ায় 

পারদশ্িতাই বুঝার? যদিও পরমাত্মা বা তাহার প্রকাশই 

যথার্থ বিদ্যা, কিন্ত ইহাকে, সাধারণতঃ ব্রহ্মবিদ্যা নামে অভিহিত 

কর! হয়। এ বিদ্যার প্রতি এখন প্রায় সকলেই দৃষ্টিশৃন্ত হইয়াছেন । 

যদ্্ার। বাবহার-ন্ুখ এবং অর্থলাভ ঘটে, তাহাই এক্ষণে বিদা বা 

অর্থকরী বিদ্যা নামে লোকসমাজে প্রচলিত । ব্রন্মবিদ্যার দ্বার! যে 

জীব অনন্তকাল শাস্তিন্খে অবস্থান করিতে পারেন, এ বিশ্বাস 

না থাকায়, কেহই ব্রহ্গবিদণার জন্ত লালাফ়িত নছেন। এবং 
বর্তমানে, জগতের যেরূপ অবস্থা হইয়াছে, তাহাতে বদি কেহ 

এ বিদা! উপাজ্জনের পথে পদার্পণ করেন, তাহা! হইলে তীাহাক 

নান। গ্রকারে লাঞ্চিত হইছে হয় । তাহার কারণ এ বিদ্যার 

উপকরণস্বরূপ-_দৃমা, ক্ষমা, অহিংস) সহ, প্রীতি, শ্রদ্ধা, ভক্তি, 

ত্যাগ, নিরহঙ্কার গুভৃতি যে সকল গুণ আছে, তাহা! আশ্রয় 

করিলে, অর্থকরী বিদ্যাভিমানিগণ, পুর্ণ মাত্রায় তাহাদের বিদ্যা- 

চালনার, স্থবিধা লাভ করিয়। সত্যপ্রিয় লোকের প্রতি যথাসাধ্য 
অত্যাচার করিবার উপায় পান। এ আবস্থায় সহজে সকলেই 

বুঝিতে পারেন যে, দোকে যতদিন পৃথিবীতে বাস করিবে, ততদ্দিন 

তাহার ব্যবহারক ব্যয়ের ও,নূন্যা ধিক প্রয়োজন থাকিবেই থাকিবে 

সুতরাং ব্রহ্মবিদ্যার প্রয়াসী হইলে, তাহাকে অথকরী বিদ্বান 

সমূহের দ্বারা সর্বদাই বাতিব্স্ত হইতে হইবে। এরপ স্থলে এ 

পথের পথিক হওয়1! কতদূর সস্তব? একেই এদকে লোকের 
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প্রবৃত্তি বিরল, তাহার উপর এ পথে গমন করিতে ইচ্ছুক হইলে, 
গমনেচ্ছু চ ব্যজির ছুর্দশার সীমা থাকিবে না । এইরূপ হইলে কোন্ 
স্থথের বা স্বস্চন্দতার আশায়, লোকে ব্রহ্মধদ্যার ফল-প্রয়াসী 

হইবেন? যতক্ষণ লোকে ব্রঞ্গবিদ্যার ফল, অস্তরে দৃঢ় ভাবে, বিশ্বাস 
বা অনুভব করিতে না পারেন, ততক্ষণ পর্যন্ত তাহার পক্ষে কষ্টের 

তুড়নায়, ব্রহ্ম বন্যার সম্পর্ক ত্যাগ করা, কিছুমাত্র অপভ্তব নে। 

ইহা দ্ব'রা সহজেই প্রতীক্নমান হয় যে, লোকালয়ে থাঁকর! 

ব্রত্মব্দযা লাভ কর! বর্তমান জগতের অবস্থায় কত দুরূগ। 

অতএব যে ব্রহ্মবদ্য। দ্বারা, মন্ষের অন্তরে স্দ্গুণের প্রকাশ 

হইবে, বর্তমান সময়ে দে বিদ্যার পথে পূর্ণমাঙায় কণ্টক বিছান 
রহিয়াছে । অপর দিকে কেবল মাত্র অর্থকরী বিদ্যার ফলে. জীবের 
কষ্ট নিশারিত না হইয়া!) বঙ্িিত হইবাবই সম্ভ'বনাই অধক। 

পুস্তকপ/ঠংদি বিদা-জার়ত্ত্তর দ্বার! বুদ্ধ মার্জত হয়। এই মার্জিত 

হঠবার অর্থ, অপরের ঝুদ্ধকে অভিভূত করিবার শক্তি-সঞ্চর। 
ঘিন যশ পরিমাণে অপরের বু'দ্ধকে অ'তভৃত করিতে সমর্থ, 

ধন, মান, মবাব!) ত।হার তত মিকট। ইহা স্থখোগের 

আপা ও অহঙ্ক।রের তৃপ্তি লাভের উপকরণ । ইহ! সততা 

এজজত হই, জগতের অংশই বন্ধিত হওয়। ভিন্ন আর কি হইতে 

পারে? সতঙা-নিহান বিদ্যার ফলাফল আর্বণা সর্বসমক্ষে 

গ্রশ্তাক্ষ থাকা সত্বেও শোবগ্গমাজে স্মরণ করাইবার উদ্দেশ্যে 
এখানেও কিছু উপমারূপে গোচর কর! হইল। ভাবির (খুন, 

বিদ্য| শিক্ষ। করিস ডডক্তার উাঁকল মোক্তার প্রভৃতি হইলাম। 

(ভ্তার হইয়া রোগ নিবারণে সন্দেহ প্রকাশ করিলে, রোগী 

অপর ভাজারের চিকিৎসাধীন হইবে, ,এবং *ওকালতী কগিতে 



১২৬ জ্যেতিঃপথ! 

গিয়। মিথ্য। মোকদামা গ্রহণে অসম্মত হইলে মক্কেণ মহাশয় 

স্থানান্তরে গমন করিবেন । সমব্যবদায়ী ব্য ক্তরগণ ঠাহাকে গ্রহণ 

করিলে, আমার উ্দগান্লের উপায় ক্রমে সঙ্কীণ্ণ হওয়াই স্ব ভাখিক) 

বাগেই অন্গের জগ্ত হাহাকার শিবারণ করিবার ইচ্ছায় 
আমাকেও ন্যায় অনায় ত্যাগ করিয়! কষ্টকর বুদ্ধিতে অসত্যক্েও 

সত, অকর্তবাকেও কর্তব্য বোধে ব্যবসা রক্ষা করাই, স্বাাবিকু 

কিনা? বিদ্যায় কুপান না হইলেও, ডক্তকার হইলে ধরন্বপ্তরির 

পিতামহ এবং উকিল হইলে আইনেরও গুরু হুইয়া বসিতে 

হইবে । নচেছ দারিদ্রতা ও অপমানের ভার বহন করিয়া লে।ক- 

চক্ষে দ্বণত ও লাঞ্ছিত হওয়াই স্বাভাবিচ। ক:ঙগগেই এ জাতীয় 

স্থখের পোভ ত্যাগ করিয়া, উকিল হইলে সত্য মিথা। উভয় 
মোকদমাই গ্রহণ করিতে হইবে। অর্থের জন্ত বুদ্ধি [ক্রয় 

করিয়াছি; মকেগ খুসী না হইলে উ্দরান্ের উপ.য় নাই) 
প্রনণদ্গনক সাক্ষী সাবুণ উপস্থিত করিতে হইবে, পরে বিচার' 

পউতরহাত। এআবস্থায়বচারপ তর নিকট কেন গক্ষই স€ল 

সতা প্রকাশ করিতে ইচ্ছা না করার, বিচারপতির ও কি পরিম।ণে 

সম্য় নই ও কষ্ট উৎপন্ন হয়; শাহ। সৎ্ধিচারপঠিই জানেন। 

অনেক স্থলে আইনের চক্রে পড়িয়। শিচারসতির পক্ষেও মত্যের 

সম্পূর্ণ মর্ধানা রক্গ। করা হঃপাধা হইয়া পড়ে। সততা না থাকায়, 

পরম্পরের প্রতি অবধিশ্বাদছেত, শ্ারীরক পরিশ্রম, অণক্ষর ও 

ব্যর্থধুদ্ধর চালানর দ্রারা মন্্ষোর পরমাযু ও সুখ স্মচ্ছন্দ তার 

হনিহইতেছে। ইহা বিটারণাল মন্তুধা মাত্রেই বুঝতে সমর্থ। 

সহত| বঙ্জি ত বিদ্যায়, কখনই জীবের মঙ্গল হইবার সম্ভাবন! নাই। 

অ.ঠএব যাছাকে জগতে সতত অন্লথ্ষন পুর্নক স্থণে জীবনযন্্র 
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নির্বাহ করিতে পারেন, তাহার চেষ্টা প্রত্যেক ব্যক্তিমাত্রেরই 

কতবা। ৬ 

ক্রিাই ইচ্ছ'শর্কর পূর্ণাবয়ব। যে ইচ্ছাশক্তি, জীব অহরহঃ 

পোষণ করে, তাহ! প্রতাক্ষ হুইখার সম্ভাবনা অধিক এবং উহা! 

সংক্রামিত হইয়! সর্ব জীবের অন্তরে প্রকাশ পার। এ কারণ 

অগ্লারের অনিষ্টের আকাক্ষ। ব| চেই', কলে আত্মহুঃখেরই কারণ 

হন্গ। গ্রকারাস্ত:র লর্বীবের হি-চেষ্টায় আপনারই স্তুখ শাস্তি 

বুদ্ধি হয়। ধনী দরিদ্র সকলকেই পরগণাত্ম। কম ৫শী বুদ্ধি 

দিয়াছেন। সুদের আকাজ্ষা। দকণেই র'খেন। মন্ুষাসমাজে 

থাকিতে হইলে পল্মজ্পরের সম্পর্কে, সকলকেই আসিতে হইবে। 

'যনি যে বিগ্ায় পারদর্শী, তিনি উহ সদাসৎ উভয় কার্ষ্যেই 

লাগাইতে পারেন। আপন বিদ্তাকে সত্যের অগ্গামী করিয়া 

নাঁ বাখিলে, অপরের বিদ্যা, অসত্যবর্জিত থাকিবে, এ আশা 

দ্বরাশ!] মংত্র। শ্রেষ্ঠ, ধণী, জ্ঞানী প্রভৃতি ব্যক্তিগণই জগতের আদর্শ 

স্থল। এক্াংণ তাহাদের অর্ধ সততার প্রকাশ না থাকিলে, 

বুদ্ধিহী4 অভাবগ্রপ্ত বাক্তিদিগের নিকট হইতে, সদ্ব্যবহারের 

আশ! কোথায়? অতএব শ্রেঠনামধ:বী ব্যক্তিদিগের পক্ষে, 

জগতের মঙ্গলার্থ যে দায়হভার রহিয়াছে, উহা! পালন কারয়! 

নিজের সঞিত মনুয মাত্রেরই মঙ্গল প্রাতষ্! করা কর্তবা। 

নচেৎ সঠতাহীশ বিদ্বান ও ধনী'টক্তি অপেক্ষ।, বিদ্কাহীন ও 

দ.গদ্রব্যক্তি নিজের ও অপরের অনিষ্ট করিতে অনেকাংশে অপমর্থ 

থ;কায়, উহু। প্রার্থনীয় বণিয়া মনে করা যাইতে পারে। সংস্বপূপ 

পনমায়াই একমাত্র সততা রক্ষা করিধার ভিত্তি । তাহাতে 

সিষ্ঠা রাখিপে মততা, সততই প্রকাশ পায়, এক রণ ব্রহ্ম নাই 
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একমাত্র সতত রক্ষার উপায় ॥ অত এব যাহাতে মনুষা মাত্রেই 

ব্রহ্ধনিষ্ঠ হয়, তাহার চেষ্টা করাই সর্বতোভাবে কর্তশ্য। 
ও শান্তিঃ। গুশাস্তিঃ। ও শান্তঃ। 

সম্পদে বিপদ । 
হে সম্পদশালী পুক্ষগণ! আপনার! বিচার করিয়া দেখুন, 

বর্ত'যপালনে বিমুখ হইলে, সম্পদই মহা বিপদক্ধপে পরিণত হয় 

কিন1? সকলেই জানেন যে, কেহই ইচ্ছাপূর্নক সম্পংশালী 

ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ অধবা জন্মগ্রহণের সঙ্গে' সঙ্গে সম্পদাদি 

সঙ্গী করিয়া আনেন নাই এবং মৃ্রার সময় সম্পন্তির অন্তর্ধানও 

হয্প না। পরমেশ্বরই বাক্তিকে সম্পদযুক্ত ও সম্পরচীন ভাবে 
কৃষ্টি করেন অথবা সংযুক্ত করেন; ফাহাকে অমন, -স্নস্ম 

বাঁ আমার বলি, তাহাও তিনি বা তাহারই। যদ তাহার না 

হই! আমাদেরই হইত, তাহা হইলে, অ;নাণের ইচ্ছার বিদ্ধ 

মৃত্যু বা সম্পদহীন হইবার সন্তাবশা কোথায়? যদ তাহার 

ইচ্ছায় পাইয়! থাকি, তাঠা হইপে অপর হইতে ভিন্ন অবস্থ! 

প্রাপ্তির জগ্ঠ ভির দামিত ঘটিবে কি ন1? যদ্দ দায়িত্ব ঘ.ট, উঠা 

কি, তাহা বুঝা প্রতিকার কর! বুদ্ধমান মনুষ্যের্ক কর্তন 

নহে? | | 

যাহার! পরমেশ্বত্রের অস্তিত্ব শ্বীকার করেন, তাহারা সহজেই 

বুঝ.ত পারেন যে, পরমেশ্বরের পর নাই, যি'ন স্ঠায়পরায়ণ, 

তাহার পক্ষে একজাতী। জীবের প্রত ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা! রাখা 

ও দম্পদদানের তারতম্য করা কতটুকু সম্ভবপর? যেমন মাত।- 
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পতা আপন সন্তানগণের মধো, স্যায়পরায়ণ সনদৃষ্টসম্পন্ন সম্তানের 

উপর সর্ব সন্তানের মঙ্গল ব| প্রতিপালনেচ্ছায় অপর সপ্তান 

হইতে বিশেষ শক্তি প্রদান করেন, সেইরূপ যর্বজীবের মঙ্গলের 

জচ্া, বিশেষে বিশেষ ব্যক্তিগণ বিশেষ বিশেষ শক্তি লাভ করেন 7 এবং 

যেমন সম্পদযুক্ত সন্তানের ব্যবহারে, অপর সন্তানদিগের কষ্ট 

উত্পন্ন হইলে, তাহার জন্য সম্প্রযুক্ত সম্তানই দায়ী হন, সেইরূপ 
জগতে সাধারণ জীবের অপেক্ষা এশ্বর্ধ্যবান্ ব্যক্তি, জগতের স্থ- 

শান্তির জন্ত বিশেষরূপ দায়ী থাকেন। কারণ, শক্তির সদ্বাবহারই 

সর্ব জীবের মঙ্গল প্রদ। 

আসক্তি আমাুদগকে আত্মপর ভেদ ঘটাইয়! অন্ধ করিয়া 

রাখে । অবস্তা ইহারও কন্তকাংশ, জীবের 'হ্বখের কারণ হয় ; নচেৎ 

পরমাত্মার পক্ষে ইহ! রাখ নিশ্প্রয়োজন হইত । ষখন এই অন্ধত্ব 

আত্ম ও পর উভয়ের প্রতি সমান ক্রিয়া করে, তথন ইহ! 

মঙ্গলের কারণ এবং একদেণী হইলে কষ্ট উৎপন্ন হয়। 

মনুষা সর্ব জীবের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । তাহার উপর যাহার! জ্ঞ'নী, 
পণ্ডিত, রাজা, বাদদাহ, তাহার! মন্্য়োর মধ্যেও শ্রেষ্ঠতর ও 

শ্রে্ঠতম। যদি এই শ্রেষ্ঠত্ব অবস্থ। লাভ করিয়া,সেই পদের উপযুক্ত 
কার্যে বিরত থাকি, তাহ! হইলে শুষ্ঠত্ের প্রয়োজন কি? এবং 

পদ্দোপযুঞ্ত কার্য না করায় পরমাত্মার ।নকট দোষী হইতে হইবে 

১ কিট হে মন্ুয্য-শ্রে্! আপুনার! শবস্ত ভাবে বিশেষরূপে বিচার 

করিয়া৷ ৰেথুন যে, মনুষ্য কম বেশী শত বৎসর কাল জীবিত 

থাকিয়। ভোগাঞ্ডোগ করেন। এই শত বৎসর কালের জন্ত 

আপনার! কিনা মুখের চেষ্টা পাইতেছেন। এই তুচ্ছ কালমাত্র 

জীবিত থাকার সস্তাবপার প্রতি পক্ষ্য গাথয়া) আপনাদের অনস্ত- 
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কাল স্থারিত্বের সম্বন্ধে একবারে দৃষ্টিশূন্ত হওয! কি জ্ঞানবান্ 
ব্যক্তির কর্তব্য? যতদুর বিচার কর! সম্ভব, বিচার করিয়া দেখুন, 

একজন মানবের ঠাক্ষে জগতের এরতখর্য্য ভোগ করিয়! শেষ কর! 

সম্ভব কি না? অথব! ধাহাদ্দের আজ আপনার বলিতেছে এবং 

যাহাদের পর করিয়! রাখিয়াছে, তাহার! চিরকাল আপনার বা পর 

থাঁকিবেন কি না? আর বুঝিয়া দেখুন, সুখের সম্মুখে হঃখ্ের 

অউহান্ত প্রত্যক্ষ থাকায়, স্থখভোগের প্রতিবন্ধক ঘটে কিনা? 

রোগ, শোক, অকাল-মৃত্যু, ছুণিক্ষ, মহামারী, ' ভূমিকম্প, 
জলপ্লাবন, অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি নানাবিধ নৈসগিক 

ব্যাপারে প্র্যয কোন্ কালে কাছাকে রক্ষা করিতে সমর্থ 

হইয়াছে? জগতে সুখের চেষ্টার দিন দিন হুঃখই কেন 

রাজ্য করে? ইহাতে কি জ্ঞানিগণের বুঝিবার প্রয়োজন 

হইবে না যে, কষ্ট নিবারণের যে চেষ্টা হইন্ডেছে, উহ। প্রকৃত 

উপায় নছে? 

যদ আমরা যথার্থ পক্ষে পরমেশ্বরকে জগতের হর্তাকর্ত! 

বিধাত। বলিয়। বিশ্বাস করি, তাহ] হইলে কেন সকলে মিলিয়। 

তাহার নিকট আন্তরিক প্রার্থন! না রাখি? কেন না তাহার 

বাস্তবিক আজ্ঞ। বুঝিবার জন্য সকলে একত্র সম্মিলিত হই? 
আর ষদ্দি কেবল বলিবার জন্ত পরমেশ্বরের নাম পৃথিবাতে রাখ! 

হইয়া থাকে, তাহা হইলে পরমেশ্বণের আশা ত্যাগ করিয়া যাহ! 

অভিমত হয় করুন এবং তাহার ফলাফল দেখিতে থাকুন ' কিন্ত 

ইহ! নিশ্চয় সত্য যে, নিত্য সত্য বাক্তিরই এই জগতরূপ রাজ্য ও 
্শ্বরধ্য এবং জীবমাত্রেই তাহার সন্তান। যতদিন তাহার খর্থ্ধয 

লইফ়ক! তাহার শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ সদ্ব্যবহার অর্থাৎ জীবের মঙ্গণার্থ 



সম্পদে বিপদ । ১৩১ 

ব্যবহার না করেন, ততদিন পর্যন্ত বুষ্টের অবসান হইবে না । এবং 
এই কষ্টের জন্য তাহার, প্রশ্বর্যযুক্ত সম্তানই দায়ী হইবেন। 

পরমেশ্বর যাহাকে যে শক্তি না দিয়াছেন, তাহার বারা সে শক্তির 

বাবহার তিনি চাহেন ন। । অপর পক্ষে সম্পদই যথাস্থানে ব্যবহৃত 

না হইলে বিপদেরই কারণ হয়। 

» পৃথিবীর মধ্যে অধিকাংশ লোকের ধারণ! যে, অর্থেপার্জনই 
মনুষাজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্ত । কারণ, অর্থের দ্বারাই জগতে বনু 

কার্ষা নিষ্পন্ন হইতেছে । অতএব যে সময়, অর্থোপার্ন-কার্ষ্যে 

ব্যবহৃত ন! হয়, জীবনের সেই সময়টা যেন বৃথা নষ্ট হহয়! গেল। 
লোকে স্বাস্থযরক্ষার জন্য যে সময় অতিবাহিত করিয়। থাকেন, 

এবং মনের প্রফুলতার জন্য, আমোদ প্রমোদের বায়িত ময়, 

সময়ের সদ্ব্যব্গার বলিয়া থাকেন, কিন্ত পরমার্থাচস্তায় যে 
কালক্ষেপণ হয়, উহা! *্তীহারা সময়ের সদ্ব্যবহার বলিক্প। মনে 

করেন না। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এই কালই মনুষাজীবনের 

সদ্ব্যবহার কাল। কারণ, : পরমাত্মা আছেন বলিয়াই 

সমস্ত আছে, এবং পরমাত্মার কূপায় অনন্তকালই সুখ শাস্তিতে 

কাটিতে পারে। কি জাগতিক সুখভোগ, কি পারমার্থিক 

আনন্দ, উভয়ই পরমাতআ্মার ইচ্ছাধীন। পরমাত্মা দয়া! করিলে 

অতি অল্প সময়ের ব্যবহার লইয়া আশাতীত ব্যবহথার-স্থখ ও 

স্ষচ্ন্দতা দিতে পারেন। সাম্মান্ত লক্ষাঁ করিলেই দেখিবেন, এক 

জ্রন্ত আজীবন কঠোর পরিশ্রম করিয়াও দৈনিক অল্নের জন্য 

হাশাকার করিতেছেন, অপর একজন রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়! 

অন্ন বা অর্থের অপারমিত ব্যবহারে সমর্থ। আবার একজন 

নীরোগ, স্বাস্থ্য সুখ সম্পন্ন,অপরকে রোগের তাড়নায় বিহ্বল হইতে 
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হইতেছে । ইহাতে বঝ! প্রয়োজন, পরমেশ্বর াহাকে যাহা দেন, 

সেই তাহ। পায়, তাহার দয়াই সব্বপ্রকান শাস্তির মুল। 

পরমাত্মাই সান্তনগণরূপে শাস্তির উপায় দেখাইয়াছেন। 

দুর্ভাগ্যনশতঃ জগদ্বাসী তাহাদের উপদেশ গ্রহণ না করয়া, 

অপাত-সুখের আশায় বিপরীত করিয়া থাকেন। ত্যাগ, ক্ষমা 

সহিষ্ণুতা! প্রভৃতি বিষয়ে বশিষ্ঠ খষি ও থুষ্ট কি না উপমা রাখি! 

গিয়াছেন ? কিন্তু হায় ! আব্ ধাহার! এ সকল মহাতআ্াদিগের নন 

লইয়া লোককে উপদেশ দতে অগ্রসর, তাহাদের, মধ্যে কয়জন 

গুরুপ্রনভ্ত পথ অনুসরণ করিতে সমর্থ ? যাহারা অবোধ ব1 শক্তি 

হীন, উদরাগের জনা লাপায়ত, তাহানের পক্ষে এ সকল সদগ্ুণ 

জগতে সং্াপন করা অসম্ভব বণলিপেও অভ্ুক্তি হয না। কিন্তু 

ক্ষমতাশালী পুরুষগণ পরমেশ্বরের নিকট কি কৈফিয়ৎ দিবেন? 

জগতে সৎকাম্যের দৃষ্টান্ত ৪ অনেক রহিম্জাছে। কিন্তু উঠা সার্ব- 

জনিকরূপে স্থাপনা করিবার জনা কাহারা পরমেশরের নিকট 

ধাল্লী হইবেন ? 

লোকের স্বভাব, আপনাকে নির্দদেষী বুঝাইবার জন্য ভ্রমকে ও 

অভ্রম বলিকপ। !বঢারের সিন্ধাস্তে আনিয়া! বসায়। কিন্তু ভ্রমকি 

কথন অভ্রন হইতে পারে? আসক্তি ও আলদ্য পরখশ 

হইয়া কর্তব্যে অদমর্থ ৩ ভাবংণ উহ কি কখনস্তায় ও সত্যের 

আসনে প্রর্ঠিঠিত হইবে? উহা :কেবল আত্ম প্রতারণ। ব্যতীত 

অপর কিছুছ নহে । উহার পরিণাম নরকহ হইয়! থাকে। 

তাভএব হে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ, আপনাদ্দিগকে পরমাত্মাই তাহার 

জাগতিক উচ্চ আসনে বসাইয়া বাঁখিয়।ছেন ; আপনার! তাহার 

দয়ায়, দয় রর হইথা জগর্বাসীর উদ্ধার সাধনে বদ্রবান্ হউন। 
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ইহাতে শক্তির সদ্ব্যহার এবংকি ইহন্লালকি পরকাল উভয়কালেই 
সম্মানিত ও শাস্তিলাভের আধিকাপী হইবেন। যতক্ষণ পরমা! 

ক্ষমতা রাখিক্ছেন, ততক্ষণ উহার সদ্ব্যবহার করিলে 
সহাবহার হইতে পারে । নচেৎ সময় ফুরাইলে, কে আর কি 

কগিবেন? 

»সেই দিন জগতে, স্বর্মরাজ্য আসিবে, যেদিন সৎকর্ম মকল, 

কেবল মাত্র ব্যক্ত না হইয়1, কৃত হইবে । সেই দিন পরমেখর 

রাজ্য করিবেন, ষে দিন প্রত্যেক মনুষ্য, প্রত্যেক মনুষ্যের স্থখের 

সন্ত, জীবন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত থাকিবেন। সেই দিন শান্কি 

[বরাঞজ করিবে, যে দিন মিথ্যা জাতি, সমঃজ, ধর্ম, 'ও সতক্রয়ার 

ভেদ, উঠিয়া গিয়া, সকলেই এক বাপ্ররাজেশ্বর পরমেশ্বরের সন্তান 
বলিয়।, তাহার আজ্ঞ। পালনে কৃতসংকল্প হইবে । সেই দিন পরমেশ্বর 

জীবের মাতাপিতা গুর শাম! বলিয়া পরিচয় দিবেন, ষে দিন, 

জীব মাত্রের মন্াব মোচনের জন্ত, জীব মাত্রেই যত্ববান্ থাকিবেন। 

সেই দিন অমরপুরী হইতে রোগ, শোক অকালমৃত্যু আদি 

অস্তহিত হইবে ঘষে দিন প্রীতির যজ্ঞাছতি ও ভক্কিপূর্ণ প্রণাম- 

নমস্কার জ্যোতিঃর সম্মুখে ঘটবে। দেই দিন সর্ব্ব জীবের আশ! 

পুর্ণ হইবে, যে পন জীব ক্ষমত। সব্বেও, কাহারও শুভ জাশা 
ভঙ্গ না করিবেন। 

ক্ষমতাব!ন্ ও জ্ঞানী পুরুষক্ষিগের প্রথম বিচার করিয়। দেখা 

কর্তবা, কিসে মনুষ্য মাত্রেই সুখে, সময়মত প্রয়োজনীয় আহার 

লাভে সমর্থ হয়। দ্বিতী৪, মনুষ্য মাত্রেরই স্বাস্থ্যরক্ষা হয়। তৃতীয় তঃ 

বিশ্বামকাল স্থান ও উপযুক্ত গৃছ, চতুর্থতঃ পূর্ণ পরমাসু লাভ ; 

পঞ্চম পরমার্থনিষ্ট হহয়। মুবে জন্মপাভ করিয়। সুখে মৃতকে 
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গ্রহণ করিতে পারেন। ইঠাই মহুষ্য মাত্রেরই মূল প্রয়োজন । 

এই সকল ঘটাইবার জন্তই, মনুষ্য ম্বাত্রেরহ সৎ নিত্য অর্থাৎ 

ভগবৎনিষ্ঠ ও “তাহাঁতেই নির্ভরতা রাখ! প্রয়োজন। মানুষ. 

সৎ হুইলে, মানুষের কত নির্ভাবন। ও ন্ুুখবৃদ্ধি হয়; তাহ! 

জ্ঞানী মাত্রেই বুঝিতেছেন। ইহাতে প্রথমত ব্যর্থ চস্তা, ভয়, 
ভাবনার হান্ত হইতে নিস্কৃতি পালে পরমাধু বুদ্ধি, খুবং 

্ সময়, সৎকা্যে ব্যবহৃত হইলে, মনুষেের কত নুখবুদ্ধির সহায়ত। 

করে। কেবলমাত্র অসদতের দণ্ড হইলেই, অসৎ দূরীকরণের 

চেষ্টা, পূর্ণ মাত্রায় হয় না। যেমন কোন বিকারী রোগীকে, 

অত্যাচার ন। কৰিতে দিলেই,তাহার দেব শ্তশ্রষ। ও রোগ উপ- 

শমের চেষ্টা করা হয় ন। রোগের কারণ নিবারণ আবশ্তক। 

সেইরূপ থে যে কারণ, মনুষাকে অনতৎ কার্ষ্য রত করে, এর সকল 

কারণ নিবারণের চেষ্টাই, যখার্থ সং্খপক্ষা ও অসতের নিব্খরণ- 

প্রবৃত্তি। সততা বিবঞ্জিত কৌশল ত্বারা কখনই ছলনাময় 

নিবারিত হইবে না। সংই অদতের শক্র বা বিপরীত শক্তি। 

সততা পূর্ণ ব্যবহারই অংকে দুীকৃত্ত কগিতে জমর্থ। নচেৎ 

ছলনাময় কৌশল দ্বারা, অসভ্ভাব নিবারণের চেষ্টায়, প্রকারান্তরে 
অসদ্ভাবের 'প্রশ্রয় দানই হয়। 

বহু লোকের একত্র মিলনের সহিত আনন্দলাভ করা মনুষ্য 

চরিত্রের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ।' যনি লোক সৎ না হয়, তাহা 

হইলে, একত্রবাম কখনই শান্তপ্রৰ হইতে পারে না । অতএব 

ব/হাতে মন্ুুষ্যমাত্রেই সৎ হয়, মে বিষয়ে, মনুষ্য মাত্ররই চেষ্টা 

কর! কর্তব্য । ক্ষমতাশালী ব্যক্তগণের পক্ষে এই সকল বিষয়ে 

পুর্ণ দায়িত্ব বোধে, বিশেষ করিয়া আন্তরিক চেষ্টা কর! উচিত। 
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জাতি, ধর্ম গ্রতৃতি লইয়া, জগতে একুটা বিশেষ অশাস্তি রহিয়াছে। 

ইহার সত্যত৷ ভালরূপ বুঝিয়া, যাহাতে সকলেই অধর ত্যাগ ও 

ধর্ম রক্ষা করেন, সে বিষয়, রাজ! মহারাগ্গ প্রতৃভির পক্ষে, বিশেষ 

কর্তবা। যদি ধন্মম কেবল মাত্র মুখে ব'লবাঁর বিষয় হয়, তাহ হইলে 

তাহাদের বুঝান প্রয়োজন যে, যে কর্ম রক্ষায়, বহু জীবের অহিত 

হয়, তাহ1 ত্যাগ করাই কি, জ্ঞানিগণের উচিত নহে ? উপস্থিত 

সময়ে ধর্মবিষয়ে একটা বিশেষ বিচার হওয়া আবশ্তঠক ; এবং 

যাহার! ধর্মকার্যয, ভগবত প্রদাদে বুঝিয়াছেন বলিয়! মনে করা যায়, 

তাহাদের সহিত রাজা, বাদসাহ ও স্বভাবিক বুদ্ধিযুক্ত জ্ঞানিগণ 

উপস্থিত থাকিয়া পিচাঁরপতির কাধ্য করিলে, সুব্যবস্থা হইতে 

পারে। যাহাতে কোন প্রকারে পক্ষপাতের সম্তাবন! ন1 থকে; 

সে বিষয় যথাসাধ্য যত্ব লওয়া গ্রয়োজন। সকলেরই স্মরণ রাখ! 

কর্তধা যে, এক দ্বিকে জরীতের জীবমাত্রের উদ্ধার, অপর দিকে 

ুচ্ছ স্বার্থ ও পক্ষপাতের বাহাছুরী। ধর্বিচারই জগতের জীবন 

মরণের সংক্রমণ স্থান। এখানে" যাহাতে স্থুবিচার হইয়া, জগতে 

ষ্থার্থ ধন্ধসংস্থাপন হয়, ও মনুষ্যজীবন পরমানন্দে থাকে, তাহার 

উপবুক্ত, সকল প্রকার বাবপ্ক থাকা আবশ্তক। নচেৎ 

কেধল মাত্র থিয়াটারের ব্যবস্থা দ্বার], জগতের মঙ্গল হইতে 

প'রে না। 

যাহ! সতা বা ধর্ম, তান্কা নকলের গক্ষেই সত্য বা ধর্ম হইবে। 

একজনের পক্ষে সা, অপরের পক্ষে উহ! মিথ্যা হইতে পারে না। 

স্থান কাল পাত্র ভেদে, বাবহার-কার্ধে, একের সত্য বাএয়োজনীয় 

অপরের মিথ্যা বা নিশ্রয়োজনীয় হইতে পারে। কিন্তু স্থানকাল 

খাত্রাতীত্ব পরমাম্ম, সঞ্লের পক্ষে সকল কালেই, সদা নত 
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বিরাঞ্জ মান; এনং তাহার (আজ্ঞা, কাল ও অবস্থামত, সকলের 

“পঙ্গেই,এক | এই সকল বুঝিয়া, ষে সকল ব্যবস্থা ও ব্যবহার জগতে 

গ্ায়ী হইলে, স্স্ত মনুষ্যজীব আনন্দে জীবন যাপন করতে 

পারেন, তাহার ব্যবস্থা। ক্ষমতাবান্ ও ধর্মপরার়ণ বিচারপতিদিগের 
কর! আবশ্তক। ধর্মই জগতের একমাত্র মগ কা রীণী মহাশক্তি। 

যতদিন ধর্মের বিচার শেষ হইয়া. সত্যধর্ম স'স্থাপিত ন1 হয়, তঙদন 

জগৎ হইতে ছুঃথ মোচনের আশা, হুরাশ! মাত্র । যাহার! ধর্শ বা 

পরমেশ্বরের অস্তিত্ব মানিতে নারাজ, তাহাদের যাহা ভাল বোধ হয়, 

করিবেন। কিস্তৃাহার! ধর্ম বা ঈশ্বরে বিশ্বাস রাখেন, তাহাদের 

কর্তব্য--পধম্পর মিলিত হইয়! অপক্ষপাঁতে, সত্যের বিচার সমাপন 

পূর্বক, সতাধর্দ্ পালন ও প্রচার রাখিতে যত্ববান হরেন । যেমন 
একজন ব্যক্তি, পরিফার পরিচ্ছন্ন থাকিয়া, অপরিষ্কৃত স্থানে ঝ 

বাক্তিদ্দিগের সঙ্গে বাস করিলে, ক্রমে তাহারও পবিত্রতা নষ্ট'হয়, 

সেই প্রকার সুখী ব্যক্তিও, অস্থথী ব্যক্তিদিগের সঙ্গে পড়িয়! 

নান! প্রকারে, দুঃখ তোগ করেন। যেমন আপনাকে পবিত্র 

রাখিতে হইলে, আপনার চতুষ্পাস্বস্থিত স্থান, ব্যক্তি ও ব্যবহারের 

পবিত্রত। রক্ষার প্রয়োজন, সেইরূপ ভগবতভক্ত হইতে হইলেও, 

সর্বজীবে ভগবৎ প্রীতি উৎপর ও রক্ষা করিশার চেষ্টা আবশ্ঠক । 

নচেৎ সব্ভাব রক্ষা লোৌকাপয়ে বাসের পক্ষে কষ্টেরই কারণ 

হইয়া পড়ে। যখন জীর্বাত্ম।, নশ্বর নহেন, তখন জীবাত্ম'কে 

ৰারংবার প্রকাশ হইয়া, জগতে বাখহার দান ও গ্রহণ করিতেই 

হইবে । যদি জগদ্বাসা সকলেছ অপবিত্র হৃদয়ে থাকে, আর 
একজন সং হন, তাহ হইলে, তাহার পক্ষে অসৎ সঙ্গিগণ, স্থখের 

কারণ হইবে কি না; তাহ! বু'ঝর দেখা কর্তব্য। আরও, লোকের 
/ 



সম্পর্দে বিপদ । ১৩৭ 

বুঝ! উচিত যে, প্রত্যেক মনুষ্যই পরমাত্বার রূপ বা স্থ্। 

অপক্ষপাততী পরমেশ্বরের পক্ষে, তাহার কৃত সকল ব্যক্তিগণের সহুত, 

তাহাদের রূপ গুণ শক্তির সমান সম্পর্ক । কাৰণ, তিনি যেখানে 

যাহ! রাখিয়াছেন, সেইখানে তাহাই আছে। ভাল মনা, গুণ, 

কেহই আপনা হইতে স্থষ্টি করেন নাই। ন্ুখের নিমিত্তকের নাম 

ভুল এবং ছঃখের নিমিত্তকের নাম মন্দ। যেখানে যাহা প্রকাশ 
থাক, পরমেশ্বরের অভিপ্রেত, সেইখানে, তাহাই প্রকাশ 

রহিয়াছে । ইহাতে সতেরও কোন বাহাছুত্রি বা অসতেরও 
বাস্তবিক কোনও হীনতা নাই । সতের পক্ষে বুঝ! প্রয়োজন যে, 

পরমাস্মা তাহার গতি দয়! করিয়া, তাহার কষ্ট ভোগের নিমিত্ত ্ক 

রাখেন নাই বলিয়াই, তিনি সৎ। নচেৎ কি বস্ত, কি রূপ, গুণ, 

শক্ত ও ভাবে, উভয়ই এক পর্মাজ্মার রূপ, গুণ, শক্তি ও ভাব 

এবং বস্ত £: সমস্তই পরমাস্মা-বস্তই আছেন। 

রাঞা মহারাঙ্জ বাদাসহ ও সাধারণ ধ!নগণ, জগতের স্ুখবৃদ্ধির 

ও অর্থলাভের আশায়, মশ্বের গ্চান অর্থাৎ যাহাতে উত্তম উত্তম 

অশ্ব জন্মগ্রহণ করে, ঠীহার উপার করিতেছেন। এবং খর সকল 

অশ্বপিগকে কত উত্তম স্থানে রক্ষা ও কত উত্তম মাহারের বাবস্থা 

ও ঘেবা বরিতেছেন। তবেই তাহ|দের জন্ম, প্রাণ ও স্বাস্থ্য রক্ষা 

হয়। তাঁঞাদের পরিশ্রমও ম'হার বিহারের পরিমাণের উপরও, কত 

লক্ষা রাখ মাবশ্ত ₹, তাহ তাহার! ভ্লরূপ জ্ঞাত থাকিয়, তাহা" 

দিগকে পালন করিয়া থাকেন। কিসে গরুর হুগ্ধ বাড়ে, কিসে 

বড সবুজি আহারের উপযুক্ত হয়, কিসে অন্নএসধুক্ত ফলাদি 

স্থমিষ্ট হয় প্রহৃতি নানা প্রকার চেষ্টারও ভাব নাই এবং এ সকল 

বিষয়ে ভূরি ভুরি অর্থ বায় করিতেও কাতর নহেন। এমন কি কুকুর 



১৩৮ জ্যোতিঃপথ। 

বিড়ালের বংশধরগুলি .কিরূপভাবে জন্ম গ্রহণ ও গ্রতিপ।লিত 

হইবে, নয়নাননদদারী হইবে, তাহার জন্যও, তাহাদিগের বিশেষ 

আগ্রহ দেখ! বক্স । কিন্তু লোকে যাহাতে সৎ হইতে পারে, অথব! 

সৎ লোক রক্ষার জন্ত, কোন বাবস্থার প্রয়োজন আছে কি না, 

সে বিষয়ে তাহাদিগের বিশেষ কোন আগ্রহের নিদর্শন পাওয়। যার 

না। বাস্তবিক পক্ষে, জগতের লোক সৎ হইলে ব| একনও ঞ্চর্থ 

জ্ঞানভক্তি লাভ করিতে পারিলেঃ বর্ধ জীবেরই যে মহান্ হিত 

সম্পাদিত হইবে, তাহাতে কোঁন সন্দেহ মাত্র নাই। বি্ত 

আশ্চর্যের বিষও, ইহাতে কাহারও লক্ষ্য আসিতেছে না । এই সকল 

বিষয়ে রাজা মহারাজগণ যদি দৃষ্টি না করেন, তাহ! হইলে কে দৃষ্টি 
করিবে? ইহা দরদ্রের কর্তব্যের অন্তর্গত নহে। তাহারা 

কেবলমাত্র ইচ্ছা রাখিলেই এবং সম্ভবপর সহায়ত! করিলেই যগেষ্ট 

কর] হইল। এ কাজের জগ্ত, সমৃদ্ধিশালী, ব্াক্তিগণই ভগবাংনর 

নিকট দাদী রহিয়াছেন। আরও সঙঞ্গ্রেই বুঝা উন্চিত যে, ষ্দি 

ভগবান্ থাকেন, এবং ভগবানের &চ্ছান্ন জী:বর সর্ধদ্রঃখ নিবারণ 

সম্ভবপর হয়, তাহা হইলে, ষ্দি একজন সদ্বক্তির প্রর্থনাও 

পরমাত্ার গ্রথণীয় হয়, তাহ! হইলে এক মুহূর্তে, এই ছুঃখমন জগতে 

টৈলাপন ও বৈকুণের সম্পদের কল্পনা, প্রহ্যক্ষ হইতে পারে এবং 

ভীবষাত্রেই সব্ধপ্রকার অভব হইতে যুক্ত হইয়1 সর্বসম্পদ লাভের 

অধিকারী হওয়াও সম্ভব। অতএব মংলে!কের উৎপন্তি ও প্রবাহ 

রক্ষার বিষয়ে উদাসীন থাকিয়া বৃদ্ধিমান্ মন্থুয্যের পক্ষে কোন মতেই 

কর্তব্য পালন হইল, মনে কর! উচিত নহে » এবং ভগবৎ কপার 

উপর দৃষ্টি নারািরা,কার্য্য করিলে,উহার সুফপাঁভের আশা! করা, 

সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধিমানের বলিয়া, পরিচগন বলিয়া, বলা যাইতে পারে না) 



সম্পদে বিপদ । ৯৩৪ 

বিগু।ভ্যাস দ্বারা জ্ঞান ও জ্ঞানের সাহায্যে, কার্ধযসিদ্ধি অনার়াস- 
পাধা হয়। কিন্তু এ বিদ্যা যদি বের হিতে, ব্যবহৃত না হুইয়! 

বিপরীত কার্ষের সহণারতা করে, তাহ! হইলে, বিদ্যা শিক্ষা! করা 
অপেক্ষা, মূর্খ থকাই কি ভাল নহে? এই সকল বিষয় বু'বরা 

জীবের পালনের জন্ত, রাজ্য করা, আর দয়। করা একই। এইকপ 
জাই, ভগবানের দয়ারূপ বা অবতার-মৃ্তি। 

হে সম্পদযুক্ত ব্যক্তিগণ ! আপনার! বিচার করিয়া দেখুন, পর” 
মাতম কেচোর জন্ত সমস্ত পৃথিবীই অন্ন ও অন্ন আহারের পরিশ্রমেই 
তাহ।র গৃনির্শ।ণ-ব্যবস্থা রাখিক্াছেন। বনে, খিনা চাষে পশুগণ 

প|লন হইতেছে। পরম্পরের ব্যবহ।র ব্যতীত, বৃক্ষলতাগণ জীবিত। 
আর মনু:বার জন্ত, তিনি কি স্ব'ধীন ব্যবস্থা রাখিতে পারিতেন 
না? নিশ্রই পারিতেন। কিন্ত তাহাতে, বহু সথশান্তির অভাব 
গকিয়। যার়। প্রীত্বির দাসতে যে, পরম সুখ, এবং দয়ায় যে 
পরমানন্দ, ইহার আন্বাদ মনুষ্যে থাকিত না। আরও এ বিষয়, 
মনুষ্য ভালরূপে বুঝিতে না পারিলে, পরমাত্ম(ই যে, আমাদের নিকট 
প্রীতির দাস হইয়া সর্বন্খ দিতেছেন, ইহাই তাহার চরম 

স্বাধীনতার পরিচয়, তাহ' কেমন করিয়! বুঝিবেন ? দায় বশীভূত 

হ্ইয়া, নিরানন্দের স্ত:য় জড়ভাবে থাকাই তাগর পরমানন্দ $ তাহা! 

বুঝয়া, ইচ্ছার প্রিয় আত্মার দ্বাসত্ব ও স্ুনীচভাবে থাকিয়াও 

আনন্দলাভ করিবার আশ! প্লাকিত *না। তিনি ইচ্ছ! করিলে, 

সকলকেই সমস্ত দিতে পারিতেন | তাহা! হইলে, কেহই সুধী, ব! 
জগতের কার্যে, ভিন্ন ত৷ না থাকায়, বহু স্থখাস্বাদ অনুনয় থাকিত। 

যেমন দরিদ্রতার অভাব থাঞিলে, দানের সুখ। রোগীর অভাবে, 
দেবার আননা। অবোধ না থাকলে, ন্নে:হর (ক প্রভৃতি গুণের 



১৪০. জ্োতিঃপথ। 

আনন্দ আস্বাদ লোপ পায়। বাস্তবিক পক্ষে ধরশ্বর্ধাই সুখের 
পদার্থ নছে। উহ! প্রিয় অংস্মার/অনত ব্যবহার করিয়া, (প্রয় আত্মার 

স্থথ বুদ্ধি হয় বলিয়াই, উহাকেও সুখময় পদার্থ বলি; এবং 

ইহার বিপরীত ব্যবহার বা অপব্যব্কারে উহাই বিপদময় 

হয়! পড়ে। হে সম্প্দবান্! আপনার! ভাবিয়। দেখুন, যে-_. 

পরিম'ণ সখশাস্তি দিব।র জন্য, আপনাদিগের নিকট পরমাত্ম! 

উ্র্যয রাখিয়াছেন, উহ! যদি আপনারা আপনাদিগেরই পূর্ণ স্থখের 

জন্ত, বাবহার না কটছেন, তাহ! হইলে প্রতাধানের অপরাধ 

কাহার হইবে? এবং কিসের উপর নির্ভর করিয়। পরমাত্মার 

নিকট, ঢঃখোপশম ব। স্ুখলাতের প্রার্থনা রাখবেন? বাস্তবিক 

পক্ষে বুঝিতে পারিলে, দ্বেষহিংসার মধ্যগত ন্বাধীনত| অপেক্ষা, 

গ্রীতির অধীনতান্ন স্থথ এবং সহা কারতে পারিলে ক্রুন্দনবুন্ 

লোভময় সম্পত্তি অপেক্ষা, সঙ্টোবযুক্ত দারদ্রতার আনন্দ প্রচুর। 

অতএব ধন, জন, যৌবন প্রভৃতি সকল সম্পধই আত্মার সুখের 

ব্যবহারে আমিলেই, উহা সম্পদ নমের উপসুক্তঃ নগ্রেৎ বিপদের 

মূল হইয়া থাকে । পরমাত্মর ইচ্ছা ও ব্যবহার বু'ঝয়, কার্ধা 
কারলে, তবেই শান্ত, নচেৎ কষ্টভোগ হয়। সকলের বুঝ প্রয়ো- 

জন যে, যেমন মাতাপিতা গুরু, নাবালক মূঢ় সস্ত'নগণের জগ্ত 

সর্ব গ্রকার আশ্রয়ন্বপ, তেমনী সাবালক জ্ঞানী সম্তনেরও আশ্রয় 
বটে, তথাপি জ্ঞানী সন্ত(নঞাণই, মৃতাপিতা গুরুর সেঝ! করিয়! 

কৃতার্থ হয়। সেই প্রকার, পরমাস্মা সদানং সর্ববাক্তির আশ্রয় 

হইলেও, অজ্ঞানী ইঁছার সম্মান রাখিতে বিরত এবং জ্ঞানী ভক্তই, 

ইহাকে প্রেম, ভক্তি, শ্রদ্ধা করিয়া, ও ইহার আছ্ঞা পান 
করিয়৷ কৃতার্থ হন,--এ ব্যবস্থা, স্বাভাবিকই রহিয়াছে। যেমন 



সেৰা। এপ৫১ 

মাতা পিঠ গুরু, অজ্ঞ।ন সন্ত।নুর অবস্থা জানেন বলিয়া, তাহা- 

দের ব্যবহারে অপমান,বোধ না! করিয়া, যাহাতে মাতৃ পতৃ গুরু- 

ভক্তির আস্বাদ ও আজ্ঞাপালনের সুখ ৰুঝিবার উপযুক্ত হয়, 
তাহার উপযুক্ত ব্যবহার করেন, প্রমাত্মাও সেইরূপ অসৎ 
ব্যক্তির মঙ্গস লাভের উপযুক্ত শর্ত প্রকাশ রাখিয়ঃ তাহাদের 

গ্রবর্তন ঘটাইয়! ব্রহ্ম-আম্বাদের অধিকারী করিয়! লন। 

ও শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ ও শাস্তিঃ। 

গ 

সেবা । 

সাধারণতঃ স্থল শরীরের কষ্ট নিবারণের যে চেষ্টা বা ক্রিয়া, 

তাভারই নাম সেবা! বলা হয়। কিন্তু বাস্তব পক্ষে আত্মাই হে 

স্ল ও সুক্ষ টভন্ব ভাবে প্রকাশ থাকিয়া, ভোগাভোগ 

ক'রতেছেন, এই আত্মাকেই পূর্ণরূতপ সেনা অর্থাৎ আত্মজ্জান ব1 

আত্মার ষে স্বাভাবিক আনন্দ, নির্বিকার অবস্থা, এই অবস্থায় 

যাগাতে আত্ম! স্থথে উপস্থিস্ত হয় বাঁ ইহ লাভ করে, সেইরূপ 

বাবহার করাই যথার্থ সেবা। 

স্থল ইন্জ্রিয়ের দ্বার! স্থৃন ইন্দ্িয়ের যেমন সেবা করা হর, 

সেইপ্ধপ শুক্র ইন্দ্িয়ের দ্বার! সুগম ইন্িয়ের, এবং মন, বুদ্ধি, জ্র'ন 

ও ব্যক্তিচেঠনার দ্বারা মন, বুগ্ছি,, জ্ঞান ও ব্যক্তিচেতনার 



৯৪২ জ্যোতিঃপথ। 

সেবা করিলে, তবেই একটী জীবের পূর্ণমারাঁয় সেবাকরা 

হয়। নচেৎ সেবার পরিবর্তে, অত্যাচারই হইয়া থাকে । 
যাহার যে শক্তি“ নাই, তাহার দ্বারা, সে শক্তির কার্য বা সেবা 

অসম্ভব এবং যিনি যে সেব! না চাহেন, তাহার প্রতি সেই 

জাতীয় সেব। করার চেষ্টাও সেব্যের প্রতি, নিঠুর ব্যবহার । 

অথব! আমার সেবা! করিবার ইচ্ছা আছে, এইজন্য সেবোর 

নিপ্রয়োজনে ব! আমি যে জাতীয় সেবা করিতে পারি, সেইর্প 

সেবা করিবার ইচ্ছাও পাপপুর্ণ অধর্শ। অতএব সেব্যের কোন্ 
জাতীয় সেবা আব্শ্তক এবং প্র সেবা করিবার শক্তি আছে 

কি না, তাহ। বিচার করিয়! সেবার ব্যবস্থ। আবগ্তক। 

স্থল শরীর রক্ষার জন্য, উপযুক্ত আহারের প্রয়োজন । কিন্তু 

অতিরিক্ত আহারের দ্বার! উত্তম পদার্থের ব্যবহারও স্থল শরীরের 

বিনাশ বা রোগ উৎপন্ন করিবার কারণ হয় | যেমন স্ুল শরীরে, স্কুস 

পদ্দার্থ গ্রহণকারী শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া, স্থল শরীরের সেবায় 

স্থল শরীর সুস্থ থাকে, সেইরূপ জ্ঞান, বিজ্ঞ'ন, শাস্মজ্ঞান 

গ্রভৃতি দ্বারা সেব। করিবার সময়, সেব্যের জ্ঞান বিজ্ঞান ও মাত্ম- 

জ্ঞান গ্রহণের শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া এ সকল জাতীয় সেব! 

আবশ্ঠক। নচেৎ বিপরীত ফল প্রসব করে। 

সেব। করিবার শিক্ষা, মানবজীবনের একটা প্রধান শিক্ষা! । 

এ শিক্ষার অভাববশতঃ জগতের নানা ছর্গতি। আমার ইচ্ছা 

আছে, এক জনের সেবা করি, কিন্ত শিক্ষ। নাই । প্রীতির বশীভূত 

হইয়! সেবা! করিতে গিয়া, কষ্ট দিয়! ফেলি, পরে বুঝিতে পারিলে 

অনুতপ্ত ও মর্মাহত হই। কিন্ত যদি পুর্ব হতে সেবার সর্ব- 

ভাব বুঝিয়া, সেবা করিতে যাইতাম, তাহ! হইলে অনেকাংশে 



সেবা। 5৪৩ 

নিরপরাধী থাকিতে পারিতাঁম এবুং প্রীতির বাবহার সমাপ্ত হইলে, 
অনু ঠাপের সম্ভাবন! অন্পই থাকিত। কারণ সেব।-বিষয় বুঝিয়া 

সেবা করিলে, কি নিজের, কি সেব্যর, কষ্টের সম্ভাবনা অল্প ও 

সুখের আশ! অধিক আছে। সেবার যথার্থ ভাব বুঝিয়া, সেব! 

করা, ব্যক্তি মাত্রেরই কর্তব্য। এইপ্রকারে সেব! করাই ধর্মমূলক। 
» অসমর্থ ব্যক্তির সেবাই, সামধ্যবান্ ব্যক্তির সেবা অপেক্ষা, 

আকাজ্জণীয়। কারণ, সামর্থ্যবান্, আপন শক্তিতেই, আপনার 

কষ্ট নিবারণ করিয়া, জাগতিক কষ্টশ্রোতের প্রতিবন্ধক ঘটাইতে 

পারেন। অপর পক্ষে বিপরীত ফল হওয়াই সম্ভব। এক পক্ষে 

অসনর্থ ব্যক্তির পেঁবাই যেমন প্রয়োঞ্জনীয়, অপর পক্ষে এই সেবা, 

অতীব দুরূহ ও ভয়াবহ। কিন্তু, ইহ। যঙই ছুঝ্নহ বা ভয়াবহ 

হউক না কেন, প্রয়োজনের মধো শীর্ষপ্কানীয়। কাজেই 

ইহ পরিত্যাগ কর, মনুষ্য জীবের অকর্তব্। অতএব সেবা" 

শিক্ষার সম্পূর্ণ প্রক্জোজন আছে) এবং এই সেবা-শিক্ষার জন্যই, 

কে, কাহার, কি প্রকারে সেব হয় এবং সেবাই ঝ কি, 

তাহা বিশেষ করিয়। পর্যালোচন।কর। আবশ্যক । নচেৎ সেবার 

অছিলায় নির্ধ্যাতন ঘটিয়া, জগতে ছুঃখের ম্রাত প্রবাহিত হয়। 

আমাদের ইন্ত্রি্ন তাপ পদার্থ। এই ইন্দ্রিয় উপযুক্ত তাপের 

অভাব ক্রি হন্র। পড়ে। তাহার স্বাস্থ্য বজায় রাখিবার জঙ্গ, 

তাপমন়্ ইন্ত্রির়ের দ্বারা ও দ্তাপময়' পদার্থের সাহান্ো, তাপময় 
দুঃখ নিবারণের চেষ্টাই ন্রিয়িক বা শাীরিক মেবা। মন 

বুদ্ধি, প্রকাশ পদার্থ, অজ্ঞানন্ূপ অনুপস্থিত প্রয়োজনীয় ভাবের 

অভাবই, অন্ধার। প্রকাশরূপ উপস্থিতি ভাব দ্বারা এবং মন- 

বু'দ্ধস্থত প্রীত ভক্িশ্রদ্ধ।র সাহাষো, , মনধুক্জর দুঃখ বা অশান্তি 

তে 



১৪৪ জ্যোতিঃপ্থ। 

নিবারণের যে চেষ্টা, তাহার নদ মনবুদ্ধির সেবা। এই মন- 
বুদ্ধির অন্তরেই জীবচেতন! ব1 ব্যক্তিভাব নিহছিত। যখন জীব- 

জ্যোতিঃ, বিকল শরীরে অবস্থান করেন, বাঁ শরীরত্যাগের উন্মুখীন 

হন, সেই, সময়, এ ব্যক্তিচেতনা, শক্তিহীন হইয়া আত্মনাশের 
আশঙ্কায় অভিভূত হন। এই অবস্থায়, আত্মার নিত্যত৷ ভাব, 

ব্যক্তিচেতনাতে, নিতা ব্যক্তির ছার! সার হওয়াই আত্মা 

সেব1, বুঝ! প্রয়োজন । জীবের ব্যক্তিগত ভাবই অতি প্রিন্ন; 

এবং এই ব্যক্তিভাবকে অবলম্বন করিয়াঈ, ব্যক্তির স্থৃদনু্ষ 
শরীর ও স্থখ দুঃখ, ভোগাতোগ । মনবুদ্ধির বিকল অবস্থায় .এই 
ব্যক্তিভাব বিশেষরূপে অবস্নন হইয়। পড়ে । এ কাঁরিণ এই অবস্থায়, 
জীব সম্পুর্ণ অসমর্থ ও নিষ়াশ্রয়। বাহাতে এই নিরাশ্রয় অবস্থার, 

জীব পরমাত্মাকে আশ্রয় করিরা, শাস্তিণাডে সমর্থ হন, আহার 

চেষ্টাই মূল সেব1। এইরূপ সেবক হুইবার' জন্য, একটি মন্তষাকে 

বিশেষ শিক্ষা করিরা, আপনাকে অমর জানিয়া, মৃত্যভয় শ্বত, 

চকি ত-নেত্র, নিরাশ্রয়, মুিতেন্দছিঘ্ব,। জীবজ্োতির নিত্য প্রকাশ 

অক্ষুপ্রভাব, প্রতীতি দেবার চেষ্টার নামই আত্মসেবা। এই আত্ম" 

সেবাই সর্বপ্রকার সেবার মূল সেবা। এইজন্তই জীবের সেবা 

করিবার প্রয্নাসী হইবার পুর্বে, আত্মজ্ঞানলাভের প্রয়োজন। 

এই আত্মাকে জানিলেই, স্থান ও অবস্থা্ভেদে আত্মার কখন 

কি প্রয়োজন, তাহ! বুঝিবার' সম্তাবন। অধিক । 
মুমুক্ষু ও মুমুযু এই উভয় প্রকার ব্যক্তিই সেবা, বিশ্বে 

প্রয়োজনীর ও হুঃসাধ্য। কারণ, উভয়েই আপনাকে ভার।ইয়! 

ফেলিবার ভয়ে আকুল-হাদয়। ইহাদের সেবা! করিবার পুর্বে 

কোন্ অবশ্থায়ুতাহাদূর কোন্ কষ্ট এবং কোন্ উপাঙ্ধে তাহ! 
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নিবারণ হয়, তাহা, জানিয়! তবে (সবার নিযুক্ত হুইবাঁর সাহস 
কর!, মনুযোর কর্তবা। নচেৎ বিপরীত ফলের খশঙ্ক। অধিক।. 

সুমুক্ষু মৃত্যু মাসিবাঁর বহু পূর্বেই, মরণকে "নিকটে দেখিস, 
চমকিত। বিচারে, দকল আশয়ই, নিরাশ্রপ্স জ্ঞানে, *আশ্রক্ন- 

লাভের প্রয়াসী। স্খের প্রলোভনের মধ্যেই, দুঃখের নিভৃত 

গীত বান দেখিয়া ভীত। অহঙ্কারের উদ্ধেই, পদাঘাতের 

সম্ভাবনায় বিহবল। চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে, অবসন্নত! এবং আপনার 

সম্মুখেই, পরের দোর্দগড প্রতাপ দেখিয়া, হতজ্ঞান হইয়া পড়ে। 
কিন্ত মুমুধ্কে এইসকল ভাব চেষ্টা করিক্স! বিচারে আনিতে 

হয় না। তাহার'শরীর অবশ হইয়াছে। পরের সাহাধ্য ব্যতীত, 

কোন প্রকারে, কষ্ট নিবারণের আশ! নাই। হস্তপদাদির শক্তি 

সকল, রাখালহীন পশুপালের স্তায় বিচ্ছিন্ন । জিহব| স্বাভাবিক 

পরিচিত আ.ম্বাদ দানেপর্ধিরত। শ্রবণ ভাবাজ্ঞান হরণে, যত্রবান্। 
জাগতিক দ্বৈতভাব রক্ষার মধ্যে, কৌতুক করিবারই চেষ্টা 

অধিক। চক্ষু, মনের বিষয়কেই, বাহিরে 'প্রতাক্ষ করিবার ভাণ 
করিতেছে । আগ্নি আর ইপ্ডিয়রূপে থাকিতে অনিচ্চুক | মনবুদ্ধি 

পরু সা্সিরা, আপনাকে পরের দ্বারা আবুত করিতেছে । জাগতিক 

বন্ধু« আসন টপিক্সাছে। ব্যঞ্তিভাব “এই এলাম এই গেলাম, এই 

আমার এই তোমার, যেই * লসে* নদ, এই আছি এই নাই, 

ক হবেকি হলো, ৩৬1৭। "নাছ কোথ। বাব, হায় হায়, যাই 
যাই,” এইরূপ নানা শাীনালুদে বাবিভৃতি। হায়! এই 

অবস্থ।য়, এই আমির ভুদ্দশ! যে কি, তাহা কে প্রকাশ করিবে? 

মরিবার ইচ্ছা নাই, অথচ না মরিয়াও নিষ্তার কোথ!য়,। এ মরণের 

টানাটনির বাবস্বা কে জানবে? অব্যাহতিক ৬পার করা, দুরে 

১৩ | 
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থাক, কষ্টের উপর কষ্ট ন দ্ বাহার বিরত থাকেন, তাহারা 

মুমুযু্প বন্ধু নামে, গণা হইবার উপযুক্ত। সেবা কে করিবে! 

এবং ইহাদের সেবা করিবার ইচ্ছ৷ রাখিবার পুর্বে, কত শিক্ষার 

প্রয়োজন, ঝ! আত্মাকে কত ভাপ বাসিলে, তবে ইহাদের সেবা 

করিবার আশা! করা যায়, তাহ। কি ভাবিবার বিষয় নহে? হায় 

জীব! এখানে তোমায় কেবলমাত্র কল কৌপল বা পাঠ শিক্ষাই 
যথেষ্ট হইবে না। তোমাকে অগ্রে মরিয়া ফিরিয়। আসিতে 

হইবে, তবে তুমি মুমুক্ষুও মুমুধু'র অবস্থা বুঝিয়া মুমুক্ষুকে অক্ঞানের 

ও মুসুষুকে মৃত্যুর পর পা্জে যাইবার পথ দেখাইতে সমর্থ হইবে। 
নচেৎ হাতড়াইয়। হাতড়াইয়। কত দূর যাইথে বা লইয়। বাইতে 
পার়। তাই বলি সেবা করিবার পূর্বে, একবার মরণের পরপারে 
ঘুড়িয়া৷ আইস, তাহ হইলে কি সুমুক্ষু, কি মুমুষু” উভয়েরই ঘেবা 
করিকে সমর্থ হইবেন। নচেৎ ০সবা, অশ্যাচার রূপেই পরিণত 

হয়। একটা মনুয্যের অগ'গোড়া সমস্ত ভাব বুঝিতে হইলে, 

জন্মের পুর্ববাবস্থ!। হইতে, মৃত্যুর পর অবস্থা পথ্যস্ত, জ্ঞাত থাকার 
প্রয়োজন। তবেই তাহাকে চিনিয়া, তাহার সেবা কর। সম্ভব। 
আম্মার সম্পূর্ণগ্ূপ সেবা করিবার জন্যই, আস্মা বস্ত ও তাহার কূপ, 

গুণ, শক্তি এবং এক ও ভিন্ন ব্যপ্তিত্ব ভাবের সহিত প্রকাশ 

অপ্রকাশের গতি বুঝ! আন্গ্রক। এই অন্ত আত্মতত্বজ্ঞানের 
এত মর্যাদা । আত্মগ্ানহ্ীন ব্যফি, কি নিজের, কি অপরের 

কাহারও কোন সেবহ অক্ষুণ্ন তাবে করিতে সমর্থ হয় না। 

আত্ম, বস্ততঃ নিত্য, আননাময়। ইহা লতা হলেও, আত্মার 

হু:খের অবস্থায়, ইহ! শুনিয়া বা ভাবিয়া (ক কেহ কখনও শান্ত 

হইতে পারেন? ইহা! কথনই সম্ভব নহে। ০২৯৪, যে অবস্থায় 
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উপস্থিত হইলে, আঙ্মাতে এই জব প্রকাশ পাঁয়, তাহা লাভ 
করিবার চেষ্টা করার নামই সাধনা । এই সাধনাই ভগযতকুপায়, 
শাস্তির উপায় হইয়! থাকে । বিচারই জ্ঞানের উদদ্ধাধক, জ্ঞানই 
সত্যাসত্যের পথপ্রদর্শক; এবং ভগবান্ই, এই সত্য বসত এই 

জন্য, মূল সত্যস্থরপ পরমাত্মার প্রসাদ ব্যতীত, কোন জ্ঞানই, 
আত্মার হিতকর হয় না। অতএব পরমাস্মায়, নিষ্ঠ!যুক্ত হইয়া, 

সকল প্রকার বিচার, শিক্ষা ও সাধনার প্রয়োজন । 

যতদুর পর্যাক্স, যাহার যে বিষয়, ভাল করিয়া! জানা "মাছে, 
তাহার কর্তব্য ততদূর পর্য্যস্ত, তিনি বুঝিয়! জীবের হিত ব1 সেবা 

করেন। যেখানে, তিনি অন্ধ, সে বিষল্প, অপরের জানা আছে 
বা নাই) এরূপ নিশ্চয় ধারণা রাখিয়।, জেদ করিয়া কোন কার্য 

কর! বা করান উচিত নহছে। বরং সেথানে, সেবোর ইচ্ছামত 

চলহি প্রশস্ত। অথব? সেব্য নিরস্ত থাকিলে, নির্দোষ সেবা 
মাত্র করিয়া, পরমাজ্মার প্রতি সেব্োর স্খশাস্তির বিষয়, স্থস্ত কর! 

বুদ্ধিমান্ মন্ুয্যের কর্তবা। পরমেশ্বরে নিষ্টারহিত বাক্তি, সেবা 

করিবার অনুপযুক্ত । পরমার্থে নিষ্ঠা থাকা সেবকের পক্ষে, গ্রথম 

গুণ বলিয়।, নির্দিষ্ট থাক! আবশ্যক । দ্বিতীয়তঃ, জীবে গ্রীতি, সত্যে 

অনুরাগ, ক্ষমা, দশ), বিবেক 'প্রভূ'ত গুণ প্রার্থনীর়। এই সকল 

গুণের সহিত মৃতার বর্তমান ও পূর্ববাবস্থায়, ইন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি 

আদি, কি ভাবে প্রকাশ থাকে*কি করিলে কোন্ অবস্থায় কোন্ 

কোন্ প্রকার' পরিবর্তন ঘ:ট, এই সকল শিক্ষা থাকিলে, তাহাকে 

পূর্ণ মাত্রায় সেবার অধিকারী বল! যাইতে পারে। ব্দিও সকলেই 

পূর্ণ মাত্রায় এই সকল গুণসম্পন্ন না হইতে পারেন, কিন্ত 
ভগবস্তক্তি ও সেব্যের কোন্ অবস্থান কে'দ্ প্রয়োজন সিঙ্ 
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করিলে, জীব রোগমুক্ত ন! হইলেও, রোগের বৃদ্ধি, কিশ্বা রোগের 
যাতনার আধিক্য ন৷ হয়, সে শিক্ষার নিষয় নিশ্চয়ই জ্ঞান থাকা 
আবশ্তক। যে উপায়েই হউক, শারিরীক ও মানসিক অবস্থার 
সম্ঘন্ধে শিক্ষা! করা, মনুষ্য মাত্রেরই বিশেষ প্রয়োজনীয় । 

যেমন ভূয় ও গ্রীতি, এই ছুই ভাব হইতে, মুমুক্ষতা৷ প্রকাশ 
পায়, সেইরূপ মুমূর্ষু ব্যক্কিরও চরিত্রানুসারে ভয় বা প্রীতি, হিংসা 

বা দয়া, সতা বা অসত্য, আসক্তি ব! বিবেক প্রভৃতি ছুই জাতীয় 

ভাবের উদয় হয়। এই ভাবের ভিন্নতা অনুসারে, তাহাদের 

শারীরিক ও মানসিক ব্যবহার বা গতিবিধির ভিন্নত! ঘটে । 

এই যে জগৎ পদার্থ, ইহা একমাত্র চন্দ্রমা জ্যোতি: বা পর- 
মাত্মার ইচ্ছা শক্তি। এই ইচ্ছাশক্তি বা চন্দ্রমা জ্যোতিঃ পদার্থ, 
নিজ অস্তিত্বের দ্বিকে প্রকাশ বইলে, চেতনা বা জ্ঞানভাব এবং 

ভোগাকাজ্ষার প্রতি লক্ষ্য যুক্ত হইলে, জগৎ অর্থাৎ পঞ্চতত্ব ও 

জীবরূপে প্রকাশ হন। প্রকাশা প্রকাশাতীত অব্ক্ত ব্রহ্ম, যেমন 

সর্ব গ্রকাশের অস্তিত্ব, সেইরূপ ক্রিয়ারূপ বিকাশে, পৃথিবী- স্কুল 

অস্তিত্ব । স্থলই জগৎ লীলার ভিত্তি। এ কারণ, স্থুলের প্রতি 
পরমাত্বার লক্ষ্য, যখন বত অধিক, স্থুলের স্থাস্রিত্ব। তখন তত দুঢ়। 
এই লক্ষা ছুই ভাগে বিভক্ত । এক সমষ্টগত, অপর ব্যক্তিগত বা 

বিভেদগত। সমষ্টি, চেতনার প্রতি লক্ষ্যযুক্ত। বাক্তি বা বিভেদ, 

আত্বাদও জড় ভাবকেই অবলম্বন করিয়া! স্থিত । এ কারণ ব্রহ্ম ইচ্ছা, 

চন্দ্রম! ও তারা ছুই ভাবে গুতাক্ষ। চন্ত্রমা প্রকাশ, ব্রহ্ম ইচ্ছা! এবং 

তারাগণ ব্যক্তি ব| বিভেদ্গত ইচ্ছাঁশক্তি। এই তারাই আকাশ 
পদার্থ বা ভিন্ন ভিন্ন ভাব, শক্তি, স্থান, পদার্থ ব! ব্যক্ত (প্রকাশের 

মুল যন্ত্র বা প্রকাশ। ইহ! ব্রহ্ম ইচ্ছা ব চন্ত্রম। রূপ সমষ্টি ইচ্ছা 
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শক্তির গতি অনুসারে প্রকাশ অ প্রকাশ ও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে প্রকাশ 

অপ্রকাশ হইয়া! থাকে ৷ এইজন্তই' মূলে, কি সমষ্টি ভাব, কি ভিন্ন 

ভিন্ন ভাব, উভয়ই পরমাত্মার ইচ্ছারূপ চন্দ্রম! গ্রকাশকেই অবলম্বন 

করিয়া রহিয়াছে । তারাগণের গতি, উর্ধ ও অধঃ ছুই প্রকার । 

উদ্ধাগতি ভিন্নতা-নিবারক এবং অধোগতি ভিন্নত। প্রকাশক ও 

রক্ষক। উর্ধগতির অবস্থা, প্রকাশভাব হইতে আস্ত হয়। 

অধোগতি শব্ষকেই প্রথম অবলম্বন করে। এই শব হইতে, 

প্রাণ, প্রাণ হইতে তাপ, তাপ হুইতে আশ্বা ও আশ্বাদ হইতে 

ব্যক্তি ও পদার্থগত ভে উৎপন্ন হইয়! জ:!ৎ ব। জড় চেতনরূপ 

তিম্নত প্রকাশের পরাকাষ্ঠা। যেমন চৈতন্তময় জোতির 

অন্তিত্ব-প্রকাশক ইচ্ছাশক্তিরূপ! চত্দ্রম! প্রকাশ, সেইব্ধপ জড় ব 
পদার্থভাবের ভিন্নতার অস্তিত্ব পৃথবী পদার্থের আস্বাদরূপ জল 

পদ্দার্থ। ইচ্ছাশক্তিই যেমন স্থুলের দ্রিকে আসিলে স্ষ্টি, সেইরূপ 

আন্বদ, হষ্সের দিকে গতিবিশিষ্ট হইলে প্রলয় । এজন্য বিবেক, 

বিতৃষ্ণ, প্রভৃতি গুণ, ব্র্দভবে উপনীত হইবার উপায়; এবং 

রোগ অর্থাৎ স্কুল বা ভিন্নতার হরণের জন্ত, প্রথমে জিহ্ব।র 

আস্বাদের পরিবর্তন ও রক্ত মাংসের অবন্থাস্তর। পরে পন্ত- 

মাংসের পরিবর্তনে, অগ্রিক্ূপ তাপ ব ইন্দ্রিয়ের, ইন্দ্রিয়ের পরি- 

ব্তনে মন ব1 প্রবৃত্তির, এবং প্রবুংত্তর পরিধর্তনের সহিত ভিন্ন 

ভাবের পরিবর্তন হয়। এইগগ্রবৃত্তি ধাক্তিগত অবস্থার নিবৃত্ত ন! 

হইলে,স্যুণ্তির অবস্থার স্তায় জীবাত্ব। চন্দ্রমা প্রকাশে স্থিত থাকে । 
জীব, শরার ত্যাগ হইবার সময়, স্তরে স্তরে এই স্থুল জাতীর 'ভন্ন 
ভাব ত্যাগ হয়। এই ত্যাগের নুনা।ধক অবস্থাই, রোগ ও মৃত্যু। 

যেমন ক্রিয়া! বা অবস্থা, জীবের একনাতু ভিন্ন ভিন ভাৰ 
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প্রকাশের কারণ, সেইরূপ ক্রিয়ারপ জগতআাতের জন্ত, একই 

জ্যোতিঃস্বরূপ পরমায্ম। আকাশে, চক্জুমা, নুর্্যনারায়ণ, নক্ষত্র 
তার! প্রভৃতি রূপে প্রত্যক্ষ হন। যেমন অবস্থা বা ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার 

ভেদ থাঁিলেও জীব বাক্তি একই, সেইরূপ, জগদ্ত্যাপারে ভিন্ন 

ভিন্ন কুটি ও ভাব প্রকাশ থাকিলেও, পরমাত্মা, একমাত্র ব্যক্তিই 

সর্ব ভিন্ন তিন্ন ভাবে ব্যক্ত রহিয়াছেন। যেমন ক্রিয়ার তিরভা 

রক্ষার জন্য, ভাবের ভিন্ন তিন্ন প্রকাশ আবশ্ঠক, সেইরূপ বনুরূপ 

জগতের জন্তই, পরম জ্যোতির, ভিন্ন ভিন্ন, রূপ, বর্ণ, আকার 

ও ভাবের ভেদরক্ষ!র জন্ত ভিন্ন তিন্ন রূপের প্রকাশ রহিয়াছে । 

স্যার অন্যায়, সাধু অনাধু ভাব স্থূল, অস্থ্িমাংসের সহিতও 

সম্পর্ক রাখে । এইগন্ত নিশ্েষ্ অবস্থাতেও ব্যক্তি-তেঘে, 

ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হয়। যখন তাপ ব৷ ক্ষুধগ্নি বাহিরের অন্ন গ্রহণে 
বিমুখ, তখন স্তুল শরীর ও রক্ত মজ্জা প্রচ্ঠৃতিকে তাপরূপে গ্রহণ 

করিয়া, আত্ম', ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ থাকেন। এই অবস্থায় মাস্মার, 

ভিন্নত। প্রকাশের নাম, প্রেশত্ব । একারণ প্রেত অবস্থায়, নিরামিষ 
ভোজী ব্রাহ্মণের, আমিষ আহারের বিধান বলিয়া উল্ত আছে। 

এবং এই প্রেত অবস্থায়, শরারের মজ্জা ও শ্াু সকলের রস 

শুকাইতে থাকে বণিয়া, এক প্রকার নেস। ও নখ উৎপন্ন হয়। 

এই স্ুখ উৎপন্ন হইলে,রোগী বহুবিধ যন্ত্রণ। হইতে পরিত্রাণ পাইয়। 

মনোমধ্যে, সর্ব সুক্ষ ইন্ড্রিয়ের প্রকাশে, নান! প্রকার বিয়ষ অন্ু- 

ভব ও ভোগাভেগ করে এবং স্থুণ শবীরের ভোগাভোগের প্রতি, 

অনেক অংশে, লক্ষ্যশৃন্ত হয়। এই অবস্থায়, এ আম্মার উপর 
অপর ব্যক্তির মনের বিষয় সকলও, বিশেষরূপ আধিপত্য করে। 

সুখাগ্নিকারী অর্থাৎ। যে. শক্তি, ভিহ্বার, অগ্রিশক্তিকে প্রকাশ 
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করে, সেই শব্তিই, ইন্দ্রিয় সকলকে আহার গ্রহণে সমর্থ করিয়া 

থাকে। এজন্য মুখাগ্লিকারীর দশাঁপগ দিবার বিধি; এবং ইন্জিয় 
দশ বলিয়া দশপিণ্ডের ব্যবস্থা | মৃহ্যুর পূর্বে, ইন্দ্রিয় সকল 

বাহিরের পদার্থ গ্রহণ ন। করিয়! স্থল শরীরকেই আহার 

করিয়! বর্তমান থাকে । এবং ক্রমে ইন্দ্রিয় সকল- মনো 

রূপে একের অন্তর্গত হয়। এই এক ভাবে উপস্থিত 

হইবার পূর্বের, দশ ইন্দ্রিয়, স্থুল পদার্থ গ্রহণের উপযুক্ত হইলে, 

রোগ, আরোগা হইয়া, জীবচেতন! ঝ| ব্যক্তি তাবে প্রকাশ বা 

জীবিত থাকেন। তখন, তাগার একাদশ দিবস শ্রাদ্ধ অর্থাৎ 

মনের সহিত ইন্দ্িয়ার্দির সেবা লাভ হয়। নচেৎ দশ ইন্দ্রিয় মন 

বুদ্ধি এক হইয়া দ্বাদশ মাসান্তে, দ্বাদশ ভাবের প্রকাশের অতীত 

হইলে, পূর্ব্ব পুরুষ অর্থাৎ ইন্দ্রিয়যুক্ত জীবভাবে প্রকাশ হইবার 

পুর্ন জীবাত্মা, যে, বির|ট পুরুষে, নিষ্পন্দ ছিলেন, সেই পুরুষের 

সহিত, এক ভাবে অবস্থান করেন। ইহাই মুল সপিগুকরণ। 

অর্থৎ আপনাতেই আপনার স্থিতি ব অথণ্ড ভাবে লয় সাধন 

অথাৎ খাদ্য-থাদক-ভাবের পরিচারাবস্থা । 

পঞ্চ পদার্থ ছুই ভাগে বিভক্ত হইয়া, স্থল ও সৃক্ ইন্রিয়রূপে 

প্রকাশ । এক ভাগ্--তাপ, ইহ! ত্রিয়াত্মক । অপর, প্রকাশ, ইহ! 

আস্বাদরূপ। এই ক্রিয়া! ও আস্বাদ ব! ভাব, স্তুপ ও হুষ্মের উপর 

নির্ভর করিস্বা পার্থকা রক্ষা কত্রে। স্থুলের সংস্পর্শে তাপ এবং হুক্ষের 

আধিক্যে, প্রকাশ পদার্থ, ভাবরুপ ধারণ করে। এজন্য শরীর 

ক্ষীণ হইপে, বিকারাবস্থায় জীব অধিক কার্য করিতে না পারিলেও 

বা স্থলের সহিত ব্যবহারে না আপিয়াও, সুক্ষ, ভাবের আস্বাদে, 

অভিভূত হইয়া পড়ে। যেমন স্বপ্নের মধেঠ১, অনেক স্বপ্ন সত্য 
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হয়, সেইরূপ, এই বিকারও, কখন ভূত, তবিধাত, বর্তমান খটমার 

সাক্ষিস্বরূপ হয়। ইহা চরিত্রের উপর নির্ভর করে। যাঞারা 

মিথ্যার দাস নহ্েন, তাহারা লোকবার্ণত বিকারাবস্থায়, সত্য 

ঘটনাই প্রত্যক্ষ করিয়া! প্রকাশ করেন । তাহাদের জ্ঞান, স্কুল 

ভাবের সহিত দৃঢ়ত! রাখিতে পারিলেই, যোগী, সর্বদর্শির আসন 
হুইতে কিছুমাত্র কমি নহে। কিন্তু পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ সুস্থ অবস্থায়, 
গ্রই সকল বিষয় অনুভবে না আসিলে, অবসন্নাবস্থায় 

সত্যান্থতবের সা'মঞজস্ত, পূর্ণ মাত্রায় পক্ষ, অসম্ভব হইয়া পড়ে। 
এ কারণ পুর্ব হইতে যথাসম্ভব শারীধিক, মানসিক ও জাগতিক 

গতি ও ভাবাভাব অবগত হইতে বলে, মনুয্যের পক্ষে বিশেষ 

উপকার হয়। পরমাস্মাতে দৃঢ়ভাবে নিষ্ঠ। থাকিলে, পৃথক্ চেষ্টা 

ন! করিলেও চলে। এ সকল শিক্ষার চেষ্টাই, যোগাশক্ষা অর্থাৎ 

ভগবানে অন্ডেদে হইবার পথ); এবং, ইহা স্বাভাবিক ভ'বে 

প্রকাশ হইলে, ইহারই নাম, রোগ বলিয়! উল্লেখ হয়। এই 

পথের এক অবস্থায়, যোগী ও গোগী উভয়ই অবশ এবং বহু 

স্থলে যোগীর ব্যক্তিগত চেই্ট। এবং রোগীর অপর ব্যক্তিগত 

চেষ্টার উপর ব্যবহার নির্ভর করে। যোগী ও রোগীর অবস্থা ও 

ব্যবস্থা অনেক স্থণেই এককরূপ। এজন্ত আহার-ব্যবহ।র সম্বন্ধেও 

উভয়েরই সমান ব্যবস্থা | 

যে ভাব দ্বেতভাবকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখে বা ছ্বৈত 
ব্যবহারের বীজ পূর্ণমাত্রার় নষ্ট ন! হইবার সহায়, তাহাই 

জাগতিক স্বাভাবিক বা জীবের শ্স্থাবন্থ।। ইহার বিপরীতই 

রোগ ও যোগাবস্থা। রোগে, ব্যাক্তির, দ্বৈতভাবের অবস্থা বা স্থৃল 

সুক্ম কারণ এই ভেদ ভাবের সত্যতা মুছিয়া গিয়া সথক্মের ভাবই 
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কেবল মাত্র সত্য বলিয়া উপলব্ধি হয়; যোগে, এই তিন অবস্থার 

ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা, অবস্থ্, বিশেষত্ব এবং সত্য মিথ্যার সহিত এই 

তিনের অতীত যে বস্ত,তাহারও ভাব বুঝ! যায় ।' জ্ঞানের ব্যপকতার 

ভেদই যোগী 'ও রোগীর ভেদ্। নচেৎ কি বস্তত্বঃ কি ব্যক্রিত্ব, কি 

রূপ গুণ ভাবে, বিশেষ ভেদ নাই বললেও বলা যায়। রোগীকে 

খে অবস্থার মধো দিয়! মৃত্যুকে গ্রহণ করিতে হয়, যোগীও, সেই 
সেই অবস্থার মধ্য দিয়া অতেদরূপ দ্বৈতাদবৈতের অতীত 
অবস্থায় উপস্থিত হন। এই অবস্থার জ্ঞান বা ভাব লাভ 

করিতে পারিলে, কি মুমুক্ষু কি সুমুযু, উভয়েরই হিত বা সেব! 

কর! সম্ভবপর। এই সেবাই, জীবের, পক্ষে, সর্বাপেক্ষা প্রধান 
প্রয়োজনীয়। অন্তান্ত সকল প্রকার : প্রয়োজনে, সাধারণ 

মন্থৃষ্য, অল্প বিস্তর উদ্ধার হইতে পারিলেও, এ বিষয় হুইতে উত্তীর্ণ 
হয়! সাধারণের পক্ষে প্থুকঠিন । এ কারণ যাহাতে এই অবস্থায় 
জীব,সর্তোভাবে পরমাত্মাকে সর্বাশ্রয় ও প্রি এবং স্নেহ ও দয়ার 
আস্বাদরূপ বলিয়া বিশ্বীস, ও অনুভব করিতে পারেন এবং 

অপরের জান! থাকিলে কিছু কিছু কষ্ট নিবারণের উপায় বলিয়া 

দেন এবং যে ভাবে স্থুল শরীর রাখিলে বা স্থৃণ সৃষ্ষ্ের সহিত, স্থূল 

সন্মের বা ওঁষধের মিলন ঘটিলে, ব্ক্তিভাব শান্তভাবে পরমার্থনিষ্ঠ 

রক্ষ/! করিতে সমর্থ হয়, পেইরূপ বাবহার করাই, জাগতিক বন্ধুর 
কাম্য, ইহার বিপরীত চেষ্টা শত্রুত! নামেরই উপযুক্ত । 

আয়ুরূপ তাপের অস্তনিহিত যে প্রকাশ বা চেতনাশক্তি,তাহাই 
ইন্দরিয়রক্ষার মূল শক্তি পরমাঘু। এই শক্তি শরীরীতে অবস্থান 
করলে, ইন্দ্িয়রক্ষার উপযুক্ত নাহিরের স্থুল সুম্ধ পদার্থ হইতে লগ্নি 

শক্তি স্কুল হুম্ম ভাব গ্রহণ করিয়। রক্ষা, করে এই পরমানু শক্তি, 
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শরীরে অন্তমিত হইলে, প্রথমে শরীর স্কুল সৃক্ম ইন্তরির বা আযু 
শক্তি, বাহির হুইতে স্থুণ নুক্ষম পদার্থ না 'লইলে, স্কুল শরীর কশ 

ও শৃঙ্গ শরীর বলছীন হইয়। পড়ে এবং স্থল শরীর হইতে হুঙ্ষশক্তি 

আপন শুক্শক্তিকে আত্মনাৎ করিয়া ক্রমে আপনিই স্থূল শরীরকে 
পরিত্যাগ করে ব! নির্বাণ প্রাপ্ত হয়। ইহারই নাম মৃত্যু। 

প্রথমে অগ্রিব্রন্গের ধর্বতায় বল ও বূপের বিকার। তাভাথ 

পর, প্রাণের অবসন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন প্রকাঁশ শক্তির ও বাক্তিগত বল 

বাস হুইয়। আকাশ * তন্বে একই সময়ে বু ভিন্ন ভিন্ন শব্দ প্রকাশ 

পাইতে থাকে | তাহার পর, এই ভিন্নতা, চন্দ্রমাজ্যোতি£র উন্ুখীন 

হু্টলে, শব" ভাব ল়্ হুইয়! প্রকাশেই, ভাবের“উদয় অস্ত) ইচ্ছা- 

* আকাশভাবের স্থলভাব শব্দের নহিত জগতীর সর্ববপ্রকাশ ভিন্ন ভিন্ন 
গুলপদার্থ ব। ক্রিয়া অবস্থা । সল আকাশতত্বের হাত হইতে এড়।ইতে পারিলে 
অথব। মনের প্রতি আকাশ পদার্থের স্থলভাবের আধিপত্ব কমাইলে, সুরের 
সুখদুঃথ জ্ঞান লোপ হয । আকাশের শুগ্যঘ অংশ বা মহা-আকাশস্থিত ভাষের 
ভে হইতে নিম্তার লাভ হইলে, ভাধের আস্বাদ বজ্জিত, এবং আকাশ পদার্থের 
কারণভাব ব্যক্তিত্ব ভেদ। এই ভেদভাবের অতীত অবস্থায় একমাত্র সতা বস্তু 
প্রকাশ থ|ক। সত্যেও ভিন্নভাব ন। থাকার, এক কি বহু কিছুই বলিবার থাকে 

না। ইহ সর্ববভাবাভাব ব। সবব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ, জ্ঞান, বিজ্ঞান ততজ্ঞানঃ 

কারণ লুঙ্্ ভুলের সাঁম্যবস্থ। বা যততৎ । একপক্ষে প্রকাশের তারভম্য রাখিয় 

আকাশ পদার্থই যেমন, জগত প্রকাশের মূলরূপে প্রকাশ, সেইরূপ অপর পক্ষে 
মহাকাশ চেতনময় প্রকাশ পদার্থের ভিন্ন,ভিন্্ ব্যক্তি চেতান। ও সর্বভাধাভাবকে, 

এক করির়1 ক্রমে একই ব্যক্তির উপস্থিতীর দিকে গতী ঘটাইয়া, সর্বপ্রকার 
ভাবের প্রকাশকে, এক প্রকাশ মাত্রে, সন্মাপ্তি ক'লে আপন ও পরভাবের 
অভাব ঘটে। আক।শ ভাবংক্রিয়ার ভেদাত্মক । মহ! আকাশ-ভাবের ভে 

রক্ষক । ক্রি পূর্ণ মাত্রার প্রকাশ খাকিলেই অপর ক্রিয়ার জনুভব থাকে বা 

তিন্ন ভিন ক্রিয়া রঠিয়াছে বলিব প্রত্যক্ষ হয়, কিন্ত কোন একটী ভাব পূর্ণ 
মাত্রায় প্রকাশ হইলে, উহার জতীরিন্ত কোন ভীব, আছে বলিয়া অনুভূতি 
থকে ন। এভাব অপসারিত হইলে পর, জাগতীক ক্রিয়ার উপর লক্ষ আদিলে 
তবে ভাবেরও মে, ভেদ অছে, তাহ! বুঝা যায়। 
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শক্তির গতি অর্থাং মন যেভাব সর্বদা পোষণ করে, এ ভাবের 
অনুরূপ গতি অনুসারে ঘটে। কর্ণের রস শুকাইতে আরস্ত হইলে, 

প্রথমে, শবৰ্জ্ঞান লোপ পাইয়া, রূপেই সর্ব ভাব প্রকাশ হয়। 
তাহার পর, চক্ষের রস|ংশ কমিতে কমিতে, ব্যক্তিচেতনার ভিন্ন জ্ঞান 

অন্তহিত হয় । এ অবস্থায় রোগী, ভোগের বিষর সকুল, জ্যোতিঃ- 

পদার্থের মধ্যে, ভাবেই ভোগাভোগ করিয়। থাকে । এই সময, 
সত্যপরার়ণ ব্যক্তিগণ, তাহার্দের অন্তরের পবিভ্রত। ও আসক্তি 

অন্ুনারে, গও ভাব স্মরণে পান এবং ধর্তমানের সছিত ভবিষ্যৎকে, 

এক করিয়া উপলব্ধি করেন। এখানে পরমাত্মার ও জীবাত্মার 

নিত্যতার সাক্ষ্য, 'ভালরূপই পাওয়। যুঁয়। পরমাত্মাতে যে, 

সমস্তই, সব্ব্দ। উপস্থিত আছে এবং জীবাত্মার উপস্থিতি যে,কেবল 

মাত্র শরীগী অবস্থায় বর্তমান থাকে না, ইহাই, জীবকে বুঝাইবার 

অনা, ভবিষাৎও, জীবের ধর্নকট বর্তমান, এই ভাব রাখিয়াছেন। 
বিচার করিলেও বুঝ। সহজ যে, যাঁদ জীব মৃত্যুর পর, আস্তত্ব 
ব। ব্যক্তিত্ব-রহিত হয়, তাহা হইলে, যাহ। এখনও উপস্থিত হয় 

নাই, তাহা, তাহার নিকট উপস্থিত না হইলে, কেমন করিয়া 

তাহার অনুভূতিতে আমিল। ইহ! নিশ্চয় সত্য যে, জীব শরীর- 
ত্যাগের পর তাহার অস্তিত্ব বা ব্যক্তিত্ব হারায় না) এবং ব্যক্তিত্ব, 

ইন্জরিয় ও ভিন্নতার উপরই নির্ভর করে। অতএব মৃত্যু দ্বৈতভাব ব৷ 
বাক্তিভাবের হরণকর্ত নহে এধং শরীরত্যাগ হইলেও আসম্বাদযুক্ত 

প্রকাশরূণে জীব ব্যষ্টি অবস্থায় বীজবূপে শগীরী ভাবে অবস্থান 

করেন। এবং এই ভিন্নত। থাকে বলিয়াই, জীবের পুনঃ প্রকাশের 

সপ্তাবন! রহিয়াছে । এই সকল বিষয়, উত্তমরূপে বুঝি! যাহ! 

জীবাস্থার আক।জ্নীর়। তাহাই ভীবাত্মার পক্ষে মঙ্গল ও 
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প্রয়োজনীয় বুঝিয়। জীবের স্বো শুশ্রযা করা বুদ্ধিমান মনুষোর 
কর্তব্য; এইক্বপ সেবায়, অপরাপর ব্যক্তির সহিত, নিজেরই হিত 

অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই মৃগ আত্মসেব। অনেক সময়, মন বুদ্ধি 

সুস্থ না'থাকিলেও, ইন্দ্রিয় অভ্যাদবশতঃ শরীরের মাঙ্গল্য ব্যবহার 

করিয়। থাকেন প্র সময়, সেবকের পক্ষে, বিশেষ বিচার করিয় 

সত্যভাব বুঝিয়া, সহায়তা করিতে পারিলে, রোগীর অর্নে্ষ 

উপকার হয়। সাধারণতঃ রোগীর ইচ্ছামত চিকিৎসা হওর। 

আবশ্তক। রোগী নিতান্ত বুদ্ধিহীন থাকিলে, তাহাদের প্রি 

বাক্তি বা নিকট আত্মীয়ের বুদ্ধি ও ইচ্ছামত ব্যবস্থা হওয়| 

গ্রয়োজন। অবশ্ত, অআবোধকে কোন কালেই জ্ঞান শিক্ষা 
দেওয়া অন্চিত নহে । ইহা সর্ব অবস্থাতেই সকল বু দ্ধমমনেরই 

স্মরণ রাখা কর্তবা। কিন্তু বুদ্ধিমানদিগের ইহাও বুঝ! 

প্রয়োজন যে, তিন যাহ! লইয়! বুদ্ধিমান, তাহাও পরনেশ্বরৈর 

আয়ত্মাধান। এবং স্থান কাল, পাত্র বিশেষে, বুদ্ধি্ট অবুদ্ধি 

নামে, পরিচিত হয় । এ কারণ, সেবা করিবার মুলে, পরমাত্মার 

শরণাগত ভইয়া, সেবার ব্যবস্থা রাখা উচিত। মনুষ্য চিরকালই 

আপন আত্মীয় স্বজন প্রিয় বাক্তির সম্মিলন অবস্থাই প্রার্থনায় 
রাখে । এবং সাধ্যমত, বুদ্ধি জগতে, মন্সষ্যকে রোগ হইতে মুক্ত 

করিতে ন! পারিলেও ১ অন্ততঃ যাহাতে অকাল মৃত্যু না হয়, সে 

চেষ্টাও হইয়া মাসিতেছ্ে। কিন্তু আজও পর্যাপ্ত, তাহার কোন 

গ্রতিকারই ভইল না। কোন এক রোগ নিরাকরণের উষধ প্রকাশ 

হইলে, অনেকেই আনন্দিত হন। কিন্তু নুতন এক রোগ আসিয়া, 

দশ বিশ গুণ মুত্যু সংখ্যা বাড়াইয়! দিল। দশ বৎসর মৃতু। সংখ্যা 

রুমিয়। আয়া, একক বত্সরে বিশ বৎপরের বাকী পড়! উশ্তল 
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হইয়! গেল। যতদিন হইতে মন্ুষার জন্ম ততদিন হইতে 

শ্বাস্থরক্ষার চে প্রকাশু হইয়া, এক কাধ্যের সফলতা, অপর 

কার্যে বিফল প্রয়াস হইয়া! আসিতেছে । অন্নেয় অভাবেও মৃত্য, 

অন্ন পাইয়াও মুত্যু! অন্নের অপব্যবহার ন1 করিলেও স্থানাস্তর 

হইতে মৃত্াই সংক্রমিত হইয়া থাকে ঝ| মনুষ্যকে গ্রান করিতেছে । 
মুছ্যুও থাকিবে, মৃত্যু নিবারণের চেষ্টাও হুইবে। ইহ! পরম!- 

আরই অভিপ্রেত। কিন্তু, বুদ্ধিমন মনুষ্য কি, পরমেশ্বরের 

ইচ্ছার উপর, একবারও দৃষ্টিপাত করিবেন না । একবারও কি 
ভাবিবেন ন! যে, ষিন ওধধ ত্ষ্ট করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছ। করিলে, 

এ শক্তি যথায় তথ্ধর 'গ্রকাশ করিতে ৪ রক্ষিত স্থান হইতে গ্রহণ 

করিতে সক্ষম ? যদি ইহ! একবারও ভাবেন, তাহ! হইলে, উধধাদি 

অপেক্ষা, পরমেশ্বরের প্রতি ভরস! রাখিবার চেষ্টা করা ও করাণ 

কি অধিক প্রয়োজন, মচ্ছন হয় না? আরও বিবেচন। কর! কর্তব্য, 

স্ষ্টিকর্ভীর প্রয়োজনে স্ষ্টি, কিন্বা আমাবের ব্যক্তিগত ইচ্ছায়, 

সৃষ্টি পালন ও লয় হইতেছে । যদি তাহার ইচ্ছায় হয়, এবং 

তিনি সর্বশক্তিমান স্বধীন পুরুষ হন, তাহ! হইলে, কে তাহার 

ইচ্ছার বিপরীতে, রক্ষ। বা নাশ করিবে? তবে কেন পরমেশ্বরের 

ভরস। রাখিবার দিকে শিথিলত1? ধপ্দি, বধ রোগ নিবারণের 

'নমিত্তক হয়, তাহ হইলে, ইহ! ষে মৃত্যুর নিমিত্তক হইবে না, 

ইহাই ব। কে বলিতে পানে? বর চি:ক্তৎমায়, জীবন লাভ 

করিলে, মৃত্যুর নিমিন্তক, উপস্থিত ন। হওমাঁয়, বার্থ কষ্টে মধ্য 

'দয়। জীবনণাভ যে হইল ন|, এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইবার 

কি উপায় আছে? আরও, বিচার করিয়া দেখ! উন্ঠত, উপস্থিত 

জগতে ওধধ!দি লাভের উংকৃষ্ট ব্যবস্থার উপযুক্ত অর্থ দিতে, অল্প 
১৪ 
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লোকই সমর্থ। ওধধ ও তাছার ব্যবস্থাদাতাদিগের উপর ভরস! 

স্থাপিত হইলে, শতকরা ৯৯ জন 0ে।ককে, মখ্য।/ আপশো 

রাখিয়া, জগতে বৃথা ছুঃখের আধার হইতে হইবে । এমন অবস্থায় 

পরমাত্ম।(র উপর নির্ভর রাখা কি, জ্ঞানী বিজ্ঞানাদিগেরও কর্তব্ 

নহে ? হে. মনুষ্যকুল! আপনার! উদ্বিগ্র না হইয়1, স্থিরভাবে বিচাও 

করিয়া দেখিলে, ইহা নিশ্চয় করিয়া! বুঝিতে পারিবেন, যে পর- 

মাত্মার ইচ্ছা বাতীত একটা তৃণও পার্থ পরিবর্তনে অক্ষম, তিনি 

যাহা, ইচ্ছ। করেন, তাহাই হয়, ২ইঠেছে এবং হইবে । উপাস্থৃত 

কালে,জীব অহঙ্কারকে, বিশে প্রিয়ভাবে ঝলিয়াই,পরমাত্মাই এখন 

মনুষামধ্যে অহঙ্কারখক্তিকে বাড়াইয়া, তাহ।র কর্তৃত্ব, অন্ধকারের 

মধ্যে লুকাইয়া রাখিযাছেন। শিনি দর করিয়া, জীবের অহঙ্কার 
নিবারণপুর্বক, ভক্তি প্রীতি শ্রদ্ধা প্রদান করিলে, এব্রপ্ধকপ হি 

কেবলম্* এই ভাবই প্রকাশ হইয়া জগং আনন্দময় হইবে।' 

'ধাহার! সথচিকিৎদক, তাহারাও জানেন যে, শরীরে যে রোগ- 
নিবারিণী শক্তি আছে, উহাও পরমাত্মাই রাখিয়াছেন। ওষধ এ 

রোগ-নিবারণী শক্তিকে সাহাঘ্য ব রোগীর সছন শক্তিকে বৃদ্ধি 

করে, অথবা রে।গীর প্রবল কষ্টুকে কমাইয়া দেয়। ইহাও সম্পূণবগে 
রোগীর স্বাভাবিক শক্তির উপরই হ্টিস্ত র'হয়াছে। যে ওঁষধ 

রোগীর কষ্ট বুদ্ধ করে, উহা শর রোগের ওষধ ন হহয়1, [বিষই 

হইয়া থাবে। মন, আমাদের একটা মুল পদার্থ বা শরীর রক্ষার 

মল যন্ত্র। এজন্ঠ, মনই শরীরকে সুস্থ রাখিবার জন্ত. দিবারার 

চনত করিতেছে । মনের প্রফুলতায়, শরীরের স্বচ্ছন্দ তা ঘটে, 

এবং মনের বিকৃতির অবস্থায়, শরীর,তেজ,বলহীন হইয়। বিশেষনপ 

অন্ুস্থ হয়। অন্ডএব, ষাহাতে, রোগীর মনের স্বচ্ছন্দ! ও নির্ভাবনা 
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আইসে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষা করা প্রয়োঙ্গন । দ্বিীয়--পথ্য 

ওধধ যতই দেওয়া! হউক ন্! কেন, পথ্য উপযুক্ত না হইলে, কোন 
ওষধই, রোগ নিব।রণের সাহাধা করিতে সমর্থ হইবে ন|। তৃতীয়- 

স্বভাবের সাহাব্য; ধাহ।তে স্বহান মর্থাৎ জল, বায়ু, তাপ ও 

প্রকাশ পদার্থ অস্বাস্থ। কর বা রোগীব কষ্টের কারণ ন! হয়, সেইরূপ 

ব্যবস্থা! রাখা । চতুর্থ-_-পরিচারকদ্দিগের চরিত্র, 'মন্তঃকরণ ও 
আ[চার-ব্যবহার ও পরমার্থনিষ্ঠ ও গ্রীতিযুক্ত সেবা। পঞ্চম- 

চিকিৎসার সুবাবস্থ।। 

জীবাত্মার যে ব্যক্তিগত প্রকাশ, তাহাই শরীর্রক্ষার মূল 

কারণ। এই গ্রকশ, বর্তমান থাকিলে তাপ ও রদ গ্রহণ ও 

রক্ষ।শক্তি বর্তমান থাকে । ইহার অবর্তম।নে ব! বিরুদ্ধগতীতে 
রক্ষ! ৷ ধারণকা(রণী শক্তর অভাবে উষধ|দি রোগ নিবারণে 

অধ্ঞ্তকাধ্য হয়। 

পরমেশ্বর প্বভাবতঃ নব দ্বার রাখিয়া, জীবের রোগশক্তিকে 

অহরহঃ নি্কাশিত এবং 'গ্রাণ ও ক্কুধাণক্তিদ্বারা শরীর রক্ষা! ও বদ্ধিত 

করিঙধেছেন। স্বভাবের এই শিক্ষা! অন্ুপারে রোগ ও স্বাস্থ্যের 

জন্ঠ ত্যাগ ও গ্রহণের ব্যবস্থ(। যে রোগ, এই ব্যবস্থ। সত্বেও 

নিবাপিত না হয়, তাহ। স্বয়ং মৃত্যুর উপস্থিতি, বুঝ| গ্রয়োজন। 

প্রাণবাযু ও ক্ষুধাগ্রহ, গ্রয়োদনীয় পদার্থের গ্রহণকারী ও 

মল রূপে রোগশ,ন্তকে লিফাশিত' করিবার উপায়। বমন, 

দাস্ত, ঘশ্ম ও এম্রাব, শরীরকে রোগমুক্ত করে। যে রোগ 

ইহা সত্বেও নিবাঁরত না হয়, তাহা! উৎকট রোগ বলিয়াই 

বুঝা মা-শ্তক। রোগ, উৎ্কটের মীম! আতিক্রম করিলেই, মৃত্যুর 

দশন উপস্থিত হ্য়। এই ঘের দর্শনে, মহল।৪ ভীরু, মহারাজজও 
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দরিদ্র, পাপী পুণাত্ম সকলেই বিহ্বল হইয়া পড়ে। এ সময়, 

প্ররমেশ্বর ধাহাকে দেখা দেন, তিনিই রেবল মাত্র তাহার মুখ 

তাকাইয়! শান্ত থাকিতে পারেন। এই দময় যাহাতে মুমুধু'র 

গ্রাণ র্লেদশুন্ঠ হয় এবং দ্াস্ত বদ্ধ হইয়। উদর অধিক স্ফীত না 

হয়, তাহার চেষ্টা করিলে শারীরিক কষ্টের, কতক লাঘব হইতে 

পারে। এই সময় রোগীর ইচ্ছামত উঠান বসান বা পার্খ- 

পরিবর্তনাদি আবশ্তক। মুমুযু$ নির্ববাক্ থাকিলে, সুমিষ্ট রস বা 

অল্পপরিমাণ জল পুনঃ পুনঃ দেওয়া প্রয়োজন, এবং প্রয়োজন বুঝিলে, 

স্নান করান বা উত্তাপাদ্দি দেওয়। আব্শ্ঠকও হইতে পারে। এমত 

মনে কর! উচিত নহে যে, আর বাঁচিবে না, তবে বৃথা কেন স্নানাদদি 

করাইতে হইবে। এই দময়ে সেবা করাই আত্মীয়ের পক্ষে আপন 

আত্ম! বা পরমাআীরই সেবা বলিয়া মনে কর] উচিত। 

মুমুক্ষু নানাপ্রকার ভাবিয়া ভাবিয়া" কিনারা ন! পাওয়ায় 

বৃদ্ধি হারাইয়। ফেলে । এ অবস্থায়, যাহাতে সে ব্যক্তি, দৃটভাবে 

ভগবন্িষঠ্ঠ হইয়। সর্ব ভাবনাকে, একই ব্রহ্মধানে নিমগন 

রাখিতে সমর্থ হয়, সেইনপ শিক্ষার প্রয়োজন। যেমন, মনবু'্ধির 

সহিত ইক্িয়ের মিলনরক্ষার দ্বারা, রোগের উপশমের চেষ্টার 

প্রয়োজন, সেইরূপ ভ'্তশ্রদ্ধারূপ রসের সহিত অঙৈত জ্ঞানের মিলন 

রক্ষার দ্বারা, মুমুক্ষুর সিক্ষিলাভের সহায়তার 'প্রয়োজন। যেমন 

দ্বাদশ মাসাস্তে মুমূর্ষু পূর্বপুরুষের সহিত মিলন বা সপিগুকরণ 

হয়, সেইরূপ দশ ইন্দ্রিয় ও মনবুদ্ধির অতীত ভাবে জীবাত্ম। প্রকাশ 

হইতে পারিলে, ব্রহ্মের সহিত অভেদত্ব ঘটে। যিনি এই ভাবে 

৬৬ ও মুমুঝুুর মেবা করেন, তিনিই যথাথ ভগবানের সেবক। 

৫৩ শান্তি; ও শান্তিঃ ও শান্তিঃ। 



মরণু। 
হে মৃত, তুমি কি ভাঁষণ ! তোমার নামেই, বকুল আকুল 

হয়! পড়ে। তোমাকে দেখিবারও অপেক্ষা রাখে না। অতি 

%ুরেও তোমার আগমন-বার্ত1! শ্রুত হইলে, চক্ষু থুরিতে 'থাকে, 

কাণে তাল! ধরিবার ধে। হয় । তোমার রাজ্য ছাড়িম্জী পলাইবার 

জন্য জৎপিও্ড লাফাইয়। লাফাইয়৷ উঠে। তবে কেন, কখন কখন 

প্রিয় বন্ধুর সম্মিলনমআকাঞ্্ষার হার, তোমাকেও কেহ কেহ 

আপিঙ্গনে অভিলাষী হয়? তাহার। তো, তোমার তাড়নার 

বিষয়ে অনভিজ্ঞ নহে! কষ্টও তাহাদের প্রিপ্ নর। তথাপি 
কেন তোমাকে চাহে? 

পাস্তবিক পক্ষে, ভাহারা ভেমার জন্তহই তোমাকে চাহে না। 

স্কুহাদের চাহ্বার কারণ শাপ্তি। ভুমি গন্তব্য পথ আগলাইয়! 

সবাখিয়া মার । তাই তাহারা, তোমাকে ভীষণ অপেক্ষা ভীষণ 

দ[নিলেও, তোমাকে না টাহিস্কা থাকিতে পারে না । কেন না, 

তামাকে পরাস্ত কিতে না! পাঁধিলে, অশাস্তর পরপারে যাওয়া 

সনন্তব। তাই তোমাকে জয় করিবার জন্ত তোমার দশনের 

আাকাশ্ঞ1। নচেৎ চিরকাল তোমার গ্রাসে থাকিবার লন্ত 

কেহই তোমাকে চাছে না। অশান্ত ইন্ছিয়, অশান্ত জশৎ তরে 

পড়িয়া হাবুডবু খাইতে খাইতে, অসম্ভু যাতনায় পড়িয়া, মরণ! 

তোমা রূপ বেড়! ভাঙ্গিয়।, আপন শান্তিগড়ে উপাস্থও হইবার 

জন্ঠই তোমাকে চাহে। হে মরণ, তুমিই এই জগৎ ও মঙগগণময 

পরমাজ্মার মাঝে থাকিয়! জগতের নানাপ্রকার কই উৎপন্ন 

করিয়াছ। শাম্তময় মাতাপতার নিকট হইতে 'দতেছ ন!1। 
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জগৎ তোমারই রাজা। তাই তুমি জীবকে ভোগ করিগ়া পুনরায় 

বিষ্টারূপে জগতেই পরিত্যাগ কর। তাই জগতের সঞিত জীৰ 

হুর্গন্ধময় অসৎ হইফ়া! আছে । তাই বলি, হে মরণ, তোমার কি মরণ 

নাই? তুমি কি চিরকালই বাচিয়া থাকিবে? তোমার রাজ্য, 
তোমার গীড়নে, জীব ঝালাপাল হইয়াছে । হে মরণ, জীব 

চিরকাল মরিয়া আমিতেছে। ক্রমে মরণ যেন, তাহাদের অভ্যান 

হয়! পড়িল। এইবার তোমার মৃত্যু। যে দিন জীব, 

তোমাকে আপন শক্তি বলিয়! বুঝবেন, সেই দিনই তুমি জীবের 
গ্রাসে প্রাণ হারাইবে। সেই দিন, জীব তোমার ভয়ে কাতরও 

হইবে না; প্রাপ্তির স্থখভোগের আকাজ্ক1ও নিশ্রয়োজন 

হইবে? তথন জীব তোমাকে পরমাস্মারই দয়ার ঝরণ! জ্ঞানে, 

হথে তোমাকে পান করিতে প্রস্তুত থাকিবে, রোগ, শোক, 

অকাল্মৃত্যুরূপ তোমার পদাঘাত আর সভিতে হইবে না। ভক্তি 

ও জ্ঞানের পোল 'এপার ওপারের ভেদ, উঠাইয়৷ দিৰে। 

হে মৃত, আমাদের দৃষ্টিশক্তি নিতান্ত খর্ব বলিয়াই না৷ তোখার 

আধিপত্য? নচেৎ পুর্ণ, একমার পরমাস্মার অতিরিক্ত তুমি 

কোথায় থাকিবে, বা কি হষটবে? আমর! জন্ম কল্পনা 

করিয়াছি বলিয়াই না, ভোমার অস্তিত্বের অহঙ্কার? আমরা. 

নাঁ তোমাকে, ন! নিজেকে ' চিনিতেছি, সেইজগই ন! তুমি 

প্রতাপশালী 2 হে মৃত্যু! 'মিথা। আর লীবকে তয় দেখা ই'ও ন।। 
প্রস্ন নয়নে জীবের প্রতি দৃষ্টিপাত কর। তোমাকে জীব বস 
বলিয়াই দেখুক । 

ষ*দিণ তি দীবের সব্বপ্রকরে, বিষয়হারী রূপে দেখ! দিবে, 

ততর্দিন তেমাকে, শক্র বলিয়াই বোধ কগিবে। কিন্ত, যদি 
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' কেহ বুর্বিতে পারে ষে, তুমিই, আমাদের অহঙ্ক'ররূপ সীম! বা বন্ধন 

উঠাইয়া, বিষয়-বিষয়ীর সহিত অতঁদ করিয়া 'দিতেছ, তুমিই আমা- 

দের ক্ুত্রচা তুলিয়া! লইয়া, অনন্ত অসীমত্তেৰ লক্ষ্য ঘটাইয়! থাক, 

তুমিই আমাদিগের সুথতৃঃখময় জ্বপনকে ঘুচাইয়া, শাস্তিভোগের সহায়, 
তখন তোমাকে, কে না, প্রিয় বন্ধু মনে করিয়া থাকিতে পারিবে ? 
তৃথাপি গে মুভ, লোৌকসমাঁজে তোমার ছুনামঈ রটিয়াছে। তাই 
বলি, যন অপযশ লইয়াছ, তখন ভাল করিয়াই লও । একবার 
তুম সক্কলকে জ্রীবনেই্ট, মৃত করিয়া রাখ ভাহা হইলে, আর কেহ 

তোমার নিন্দাও করিবে না এবং শত্রু বলিয়াও মনে ভাবিবে না। 

জীব বুঝাতে পাঞ্জিবে যে. যাহাকে তাহার! জ্গীবিতাবস্থা। বলিতেছে। 

তাহা তাহাদের মৃতাবস্তা। এবং যাহা মুনাবস্থা বলিয়া 
আশঙ্কার বিষয় মনে হর) তাহাই সগার্থতঃ জীবিতাবস্থা। ইহা 

পৈথিলে, আর কেই ঠেখামাকে শত্রু মনে করিবে না, জগত হইতে 

তোমার ভুনণম উঠিয়া গিয়া! সুঘশই থাকিবে। 

ইন্দ্র আমাপ্দগকে মারিয়! রাখিয়াছে। ইন্দ্রিয়ই আমা- 

দিগকে ভূলাইয়া নিঙ্গের করিয়া অ'দর দেখাইতেছে। আমরাও 

ইন্দ্রিয়ের স'জে সানিয়া, ₹ন্দ্রিযুকে পরমাত্মীয় বোধে, উন্দজ্রিয়ের সহিত 

তাহার বিষয়ে মর্জিযা আগ্ছ। তাই ইঈন্ত্রির ছাড়া কাহাকেও 
আপন বলিয়া মনে করিতে পারি না। মবণ ! তুম এই ইন্দিয়েরই 
ইরণকর্তা। তুমি আত্মার ঈন্দ্িযবপ *খোলসটী গ্রাস কর বলিয়াই, 
তোমারই নাম রাক্ষস। এবাক্ষসত্ব আমাদের জন্য নহে, উহা 
ঈন্ত্িয়ের পক্ষে । কিন্তু ইন্দ্রিয় আমাদিগকে এমনই তুলাইয়াছে 

যে, তাহাব মুতছে আমরা, 'মামাদের মুনা বোধ করি। তাই 
আমরা তোমাঁকে দেখিলে বা তোমার নাম শুলিলেও তীত হই । ছে 
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মৃত্যু ! তুমিই আমাদের পরমবন্ধু এবং কষ্টের নিবুত্তি্ূপ পরমাত্ীয! 

তুমি খন এতই করিয়া, তন্ন আর কিছু দয়! করিলেই আমরা 

তোমাকে চিনিয়া নির্ভয়ে রহিব। তুমি যখন আমাদের খোলস 
উঠাইতে আইস, তখন তোমারও খোলসটা ছাড়িয়া রাখিও। তাহ! 

হুইলে, তোমার সহিত আমাদের একই রূপ দেখিলে, আর ভীত 

হইব ন।। ভিন্ন রূপ দেখি বলিয়াই ভয় হয়। হে মরণ।& 
বন্ধুত্ব করিতে তুমি কাপণ্যত করিও না। তাহা তইলে আমর! 
প্রফুল্ল অস্তরে, কি ইহ জগতে, কি পর জগতে, আনন্দেই অবস্থান 

করিতে পারিব। আত্মা, তোমাকে চিনেন, তাই জাগতিক বা 

ধরত্ত্রিয়িক তাড়ন! অসহা হইলে তোমাকেই, আপন জানিয়া, মনকে 

চাহিতে বলেন। মন তোমায় না চিনিলেও তাড়নায় পড়িয়া ন! 

চাহিয়া থাকিতে পারে না। হে মুত্যু, যাহাতে মনের অবস্থা আমারই 

্যায় চক্ষুত্মান্ হয়, তাহা তুমি ঘটাইয় জীণের চির অদ্বত্ব মোন 

কর। তাহা হইলেই জীব তোমাকে বন্ধু বলিস্াই দেখিবে। 

লোকে আপনারই একটা অবস্থার নাম, মরণ বলিয়া রাখিয়াছে 

মাত্র। কিন্তু তাহারা ন1 থাকিলে, তুমি কোথায় থকিবে? আর 

কেই বা মরিবে? জী'বাত্মা, নিত্য অমর, হার কোন কালেই 

মৃতু নাই। ধেস্থুলশরীর; জন্মের পূর্বে পঞ্চতত্বূপ ছিপ, আমার 

বাক্তিত্ব ভাব বর্জিত হইলে, তাহ!প সেই নিত্যাবস্থাই ঘটে। যে 

শক্তি, স্থুল সুগম শরীরকে "গঠন কুরে, সে শক্তি কখন ধ্বংস 

পায় না। যেমুস্তি খুলে প্রত্যক্ষ হয়, উহাও তাহার কারণভাব 

আকাখেই নিতা বর্তমান থাকে । তবে তুমি কাহার প্রতি 

আধিপত্য কর? হে মৃত্যু! অন্ধত্ববণতঃ জীব তোমার এক ভীষণ 

রূপ কল্পনা করিয়া, আপন পরিথায়, আপনিই ডুবি মরিষ়া 
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গাইতেছে। তাই পরিত্রাণের জন্ত, সতা জ্ঞানের অভিলাষী। 

তাই তোমার হাত হইন্কে নিস্তার পাইবার জন্ত, সাধনা, তাই 

ক্োমাকে চক্ষের আড়াল করিবার জন্য ব্রহ্মক্কপ্ননা। নচেৎ জীব 

যাহাকে আমি বলেন, তিনিই একমাত্র নিত্য বিরাজ তীহ! 

ছাড়া অন্য কেহই নাই। কিন্তু এজ্ঞান, তুমি আছ বলিয়াই 
জীবের প্রকাশ হইবার আশ1। নচেৎ জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, 
চিরকাল প্রকাশ থাকিলে, সমষ্টি আমিত্বের জ্ঞান, সর্বকালের জগ্ 

অনৃষ্য থাকিত। হে মরণ, তুমি ইচ্ছাপুর্বক পরাজিত হইলেও, 

তোমার অবমানন! নাই। কারণ, তোমাকে জয় করিলেও 

অহঙ্কার আস্কলনৈ বিরত থাকে ।, কারণ একদিন জীবকে 

তোমার নিকট পরাজিত হইতেই হুইবে। তাহ অহঙ্কার ভাল 

রূপই জ্ঞাত আছে। অতএব তুমি জীবের যথার্থ বন্ধু বলিয়াই, 
ভ্তোমাকে গরাজয় স্বটকার করিতে বলি। জীব তোমার কোলে 

যাইয়া যেমন রোগ, শোক, তাপ, ছুখঃ) দারিদ্রতা প্রভৃতি হইতে 

নিস্তার পায়, সেইরূপ আপনাকে, ভূলিয়। নরকরূপ অজ্ঞানঞজনিত 
জন্ম মরণ ভাবিয়া যে কষ্ট ভে।গ করতেছে, তাহা! হইতে ও পরিক্রাণ 

পায়। কিন্তু তুমি একবার পরাজয় হইলেই, সকল জ্বাল 

হইতেই নিস্তার পাইবে। তাই বলি মৃতু, তুমি সেইরূপে প্রকাশ 

হও) যেরূপে প্রকাশ হইলে, জীব তোমাকে চিরবন্ধু বলিয়া! ঝ| 

আপনার হইতেও আপনান্প বিয়া চিনিতে পারে। হে মরণ, 

তুমি ভয়ের কারণ না হইয়া, আনন্দের [নিমিত্ক হও। তাহা 

হইলে, সকলের সহিত তুমিও নিস্ত!র পাও। নচেৎ উভয়েরই 

মরণ আশশ্তাক। 

হে মরণ! তুমিও ভিন্নভাবে মন্পূর্ণপ্ূপ 'বন্াদ নহ। তুমিও 
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অনেকের প্রীর্থনীয় । জগতে বিষয়ের তাড়ন।য়, যে ব্যক্কি মর্মীহত, 
সেও যেমন তোমাকে চাহে, সেইরূপ ধিনি ব্রহ্মানন্দে থাকিতে 

ইচ্ছা করেন, তিনিও তোমার অন্ত অনেক আকিঞ্চন রাখেন । এই 

, দুইজনের ভাবের প্রভেদ এইমাত্র, একজন নিজকে ছুঃখের জ্বালায় 

নাস্তি করিবার হ্রচ্ছায় তোমাকে চাছে, আর একজন নান্তিত্ব 

উঠাইবার জন্ত, তোমার দর্শন আশ! করে। তাই বলি মৃত্যু, 
তোমাকে চিনিতে পারিলে, তুমিও উপাদেয় বস্ত, এবং তুমি 

যাহাকে গ্রহণ না কর, সে কখন আপন|কেও গ্রহণ করিতে পায় 

না। কারণ তুমিই ভবন্দী। তোমাকে পার হইলে, তবেই 
জীবের শান্তিঃ বা আপ্ত প্রার্থী ঘটে । হে মৃত্যু, তুমি আর জীবকুলের 
ভয়াবহ ন| হইয়া প্রিয়র্ূপে প্রকাশ থাক। তোমার কৃপায় 

আপনাকে বা পরমার্থকে চিনিয়া সকলেই পরমানন্দের চির 

আস্বাদ ভোগ করুন। তাহ! হইলে হোমাধ ছুনণাম উঠিয়া গিক্ন! 

নুষখই প্রকাশ থাকিবে । জীবকুলও শান্তি পায়। 

ও শাঠিঃ ও শাস্তি ও শান্ত । 

কম্পিত ও অকম্পিত উপাঁসন]|। 
যতক্ষণ, যাহাকে, সম্পূর্ণরূপে প্রন্্যক্ষ না করিতেছি, তাহার 

সম্বন্ধে যে ধারণ!) উহ! বাস্তব ধারণা নহে । কারণ জামাদের ইস্ত্রি 

সকলের মধ্যে এই রিতী দেখা যায় যে, যেকোন একটী পদার্থের 

ভাব, একটা ইন্দ্রিয় গ্রহণ করিলেও, অপর ইন্দ্রিয়ের বিষয় সম্বন্ধে 

সত্য ধারণ! করিতে শপারগ থাকে $-যেমন কর্ণ ইন্ত্রিয়ে শব 
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শ্রবগ হইলেও এ পদার্থের রূপ, স্পশশজ্ঞানাদি অবশিষ্ট থাকে। পুর্ণ- 
ভাব, মন বুদ্ধিতেও ধ্ররণ। হওয়া, অস্বাভাবিক । অতএব ইন্ত্রি- 

যাদির দ্বার! যাহ! অনুভূত হয়, তাহা ইন্দ্রিয়ের নিকট এবং ইন্দরিয়ের 

সাহায্যে মনে যঃ€টুক সত্য লাভ সম্ভব, তাহার অতিরিক্ত বহু 

সত্য ভাব অবশিষ্ট থাকায়, মন পূর্ণমতরায় সত্যলাভে বঞ্চিত ». 
এই অবস্থায় মন অতিরিক্ত ভাবে রঞ্জিত হইবার চেষ্টায়, 
যাহ! ধারণ। করে, উহা! কল্পনা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। 

উপ!সনারও বিষ, বিচার করিলে বুঝা যাইবে যে, যতক্ষণ 
পর্য্যন্ত সতা বা ব্রদ্ধ, জীবাআ্ায় প্রকাশ ন1! হন, ততক্ষণ পর্যযপ্ত 

তাহার সন্ধে ধে ধারণ!, উহা ও কল্পিত ভাব ব্যতীত অপর কিছুই 

নহে। এইভাবে দেখিলে দেখা যায় যে, কি নিরাকার, কি 

সাকার, কি অখগ্ডাকার, আর কি ভূত প্রেত বা প্রতিমাি, সকল 

'গ্রকার উপাঁসনাঈ কর্ল্লত উপামনা । কারণ, যে ব্যক্তি উপাঁসক, 
তাহার এই সকল ভাবের কোন ভাবটাই, পুর্বব হইতে ষথার্থতঃ 

জানা থাকে না) এবং সকলেই নিজ নিজ মনবুদ্ধির দ্বারা, 

উপ্বান্তে ভাব, রূপ, গুণ, শক্তি বা নিগুণত্ব আনন'ময় ভাবাদি 

গড়িয়া লয়েন। যিনি সগুণ সাকার ধারণ! করেন, তিনিও সগুণ 

সাকারকে তীহার নিজের মত করিয়া লয়েন। নিরাকার নিগুণ 

ধারণ কারিরও পক্ষে, তাই এবং যাহারা ভূত প্রেত কিনব! 

প্রতিমা উপাসন! করিতেছেন, তাহারাও আপনাপন কল্পনায় যাহ 

পাপন, তাহাই সত্য বলিয়া! ধারণাপুর্বক উপাননায় ব্রতী হয়। অত- 

এব উপাসন৷ সম্বন্ধে কল্পন1, স'্রজাতীয় সাধকের মধ্যেই একরূপ। 

এই কল্পন! তুই ভাবে বিভক্ত । এক সত্য, অপর মিথ্য।। যাহ! 

জীবের হীতকর ও আপনার উদ্দেশ্তের, সহত মিল ইয়! পক্ষপাতহীন 
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বিচারের অন্তর্গত হয়, উহ, সত্য, এবং যাহা! ইহার বিপরীত, তাহাই 
মিথ্া!। যাবৎ সাধন, সাদ্ধিরূপে প্রকাশ ন। হয়, তাবৎ কল্পন! 

থাকিবেই থাকিবে । এবং সত্য প্রকাশ হইলে, উহ। ভিন্ন ভিন্ন 

বলিয়া, প্রতিয়মান হইবে না । কারণ সত্য এক, যাহ! তাহাই। 

ইন্দ্রিয়, মন বুদ্ধি, সীম! বিশিষ্ট । এ কারণ বিচারাদি দ্বারাও 

সত্য উপলব্ধি হয় ন1। সত্য প্রকাশ হইলে, দেই সত্যকে, মন বুদ্ধে 

ও ইন্দ্রিয়ের সহিত কি প্রকারে মিলাইগে, এ সত্য অঙ্গহীন ন! 

হয়, তাহাই বিচার করিয়! বুণ্ঝবার বিষয়। এ কারণ দিদ্ধের 
বচনই সত্য বলিয়! উল্লেখ আছে। সিদ্ধই সত্যকে, যথ! সাধ্য 

পূর্ণঙগী রাখিয়া প্রকাশ করিবার ঢেষ্টা করিতে পারেন। এ কারণ 

বিচারপূর্ববক সিদ্ধগণের বাক্য অস্থুমরণ করিয়া, তাঁহাঁদিগের ভাব 

গ্রহণের সহিত যে উপাপন! পদ্ধতী, উহাকে ও সত্য বলিয়া বল! 

হয়। বাস্তবিক পক্ষে, এই সত্য,সাধকের পক্ষে সতাধারণ। নঠে'। 

উন সিদ্ধের পক্ষে মতা ভইলে ও, সাধকের পক্ষে, যে কল্পিত, সেই 

কল্পিত উপামনা ধরিতে হইবে । কারণ যতক্ষণ পর্য্যস্ত সাধক, 

দিদ্ধের 'ভীব লাভ না! করেন, ততক্ষণ সিদ্ধের ভাব সম্বদ্ধে যে 

ধারণা, উহা তাছারই অন্ধ ধারণ! মাত্র। এ কারণ, ভক্কি, প্রিতা, 

শ্রদ্ধা বিহীন, যে উপাসনার ক্রিয়া, উহা, উপাসনা নামেরই 

অযে!গ্য। পক্ষান্তরে ভক্তিপ্রীতিধুক্ত ভগবৎ বিরহ, পরমাত্মার 

দর্শন লাভের উপায় হয়| ' * 

পরমাজ্মাই সর্বপ্রকার ফলদাত।। এবং তাহার পক্ষে, কোনপ্রকার 

সিদ্ধ দান কর! অসম্ভব নহে। তাপ তিনিই, ভিন্ন ভিন্ন কার্যের 

জন্য, ভিন্ন ভিন্ন নিমিত্াক রাখিয়াছেন। স্ক্ষের নিমিত্যক, সকল 

সমক়, সর্ব সমক্ষে, (প্রকাশ নাই। কিন্তু স্কুলের নিমিত্বক, কতকাংশ 
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গ্রাতাক্ষ | যাহ! প্রত্যক্ষ, তাহার উপর ভিত্তি করিয়! হুক্মাদির 

বিচার। নচেৎ বিচার ,অসম্ভব টি যাহাতে বিচারককে পক্ষপাত 

করতে ন! হয়, তাহাকে সত্য বিচার বলা যাইতে পারে। এই 

সদ্বিচারে, বাহ। সিদ্ধান্ত হয়, উহাই মনুষ্যের করণীয়। , 
বিচার করিলে, উপাসনার ছুইটী নিদ্দোৰ পিঠ, রহিয়াছে বণিয়! 

লেখা ধাইবে। প্রথম পরমেশ্বর, আমাদের মাপনার বাক্তি, তাহার 
কুপায় সর্বমঙ্গল লাভ, এই বিশ্বাসে ঠাহাঁর দর্শন আশ! | আঁপ- 

নার ব্যক্তি, এই ভাবটী না রাখিলে, প্রতাক্ষ ব্যবহারের সাঁহত 

কোন প্রকার মিল থাকে না । কারণ, মাপন গন্ধ ও ব্ক্তিহীন 

ভাব হইতে, মঙ্গল"লাভ বা কপ! প্রার্থনার ইচ্ছা, প্রস্ফুটিত হয় না । 

দ্বিতীয়, যাগ আছে, তাহাকে, এক ব্যক্তিত্ব ভাবের অন্তর্গত করার 
নাম পরমেখর । কারণ, যাছ! নাউ, তাহা, পরমাত্ম। বণিলে, ইঠাঁও 

প্াক্ষ বিরুদ্ধ হয়; বং এই প্রতাক্ষ বিষয়ের সহিত, বিষয়ীর 

একত্ব ভাব আছে, ইহ! মৃত্যু প্রত্যক্ষ ঘটাইতেছে। অতএব এই 

তহ ভাবে উপাসনাই বিচারে, অন্থমোদিত হওয়!, অযথা নহে; 

এ৭ং বিশেষ বিচার কাপলে বুঝ! যাবে যে, এ ছুই ভাবের মধ্যে 

একই ব্যক্তিত্ব ও আত্মীয় 'ভাব রহিয়াছে । একারণ, এই প্রকার, 

ভাবের উপাসনাকে অকল্পিত উপাসনার অন্গন্বরূপ বলা যাইতে 

পারে। এই দুই ভাবকে রক্ষা! কাঁধয়া, যে সকল উপাসন, অথব। যে 

উপাসন1১ এই ছুই ভাবের যস্ত নিকট "সম্বন্ধ রাখে, তাহার মধ্যে 

তত পরিমাণ, অকল্পলিত ভাব আছে বাপিয়া, জান! আবশ্ 7) এবং 

যাহা, ইহাদের হইতে বতদূরে স্থিত, তাহাতে তত পরিমাণ কল্পনার 

আবরণ বুঝা প্রয়োজন; এবং বিনি আছেন, তিনি অপ্রকাশ 

হইলে, আছেন বলবারও স্থল ছিল না! এনপ্ঠ তাহাকে প্রকাশ" 
৯৫ 
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মাত্র বলিয়া, ধারণা কর। বা চিন্তা রাখা, আবগ্তক। নচেৎ, 

কোন ব্যক্তিত্বের ধারণ! সম্ভব নহে ॥ অতএব একমাত্র প্রকাশ 

ভাবে, পরমেশ্বরের'উপামনাই অকন্পিত উপাসনা । একারণ সর্ব 

হন্দ্বশাস্ত্রে এবং জঙ্গান্ত ধন্মপুস্তকে পরমাত্মাকে জ্যোতিশ্ময় 

প্রকাশ বা জালোক মাত্র, এই ভাবে ধ্যান ধারণার 'বধি। যেহেতু, 

আলোক ভাব বাতীত কোন ধারণাই হয় না। কাৎণ, ধারণ শক্তি, 

আ.লাোক পদার্থ । যিনি ধারণা করিবেন, তিন নিজে আলোক, 

এহ অবস্থায় ধাএণ।কারীর পক্ষে, আলোক বাতীত অপর কি ভাব 

ধারণা ব! প্রত্যক্ষ হইভে পারে? যশ্দূর পথ্যশ্ত কোন ধারণ! 

হব, ততদূর আগোকহ প্রকাশ থাকে । যথা কোন ধারণ!র 

বোধ নাত, তথায় আলোকান্ছাপের ৪ বোপ থাকে না। অতএব 

উপাসনার অগ্ঠ, একমাত্র আলোকময় ব্যক্তির পারণই অকান্পত 

উপাসনার উপায়ঙ্ববূপ। কিন্তু ইহা সকতলরই মনে বাথ কর্ন 

যে, আমরা আলোক পদ!র্থকে চক্ষে। বিশেষ করিয়া উপলদ্ধি করি 

উহাকে আলোক বিয়া বলিয়া, যাহা অন্যান্য ইন্দ্রিয় প্রকাশ পায়, 
ন! খুবিন্ন।, অহ) পদার্থ বোধ কারয়া থাকি, কিন্তু বাস্তণিক তাহা 

নহে | আলোক পদার্থ ই, ভিন্ন ভিন রূপপ্ুণে প্রকাশ হইয়া, হন 

ভিন্ন হন্দিয় ও তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন বিষয় বপিয়া অগ্্€বে আইনে। 

এ ভাবটা, অঞ্জরে না তাখিয়!, আলোক পদ্ার্থক ধারণা করিতে 

গেলে, কেবলমাত্র ৭৭ বা রাপহ ধাঞ্ণা হয় । এবং এই কপ শাক, 

আলোকের একটী মা সণ বাপিয়া, আলোকের অপরাপর গুণ 

গহতে, ভিন্ন, সঙ্গীর্ণ ভাবমাত্র াডায়। ঘাভাত্ে এই শিন্ন ও 

হঈ্বীর্ণ ভাব অঞগ্ডজর্তি তহফা] একমাত্র প্রকাশ ভাব উপন্পন্ধ তয়, খে ব্ঙা -%৫ 

তাহার জগ্ঠহ, পার্স বস্তুকে, সাকার নিগাকার ভতির অহা, 



কল্পিত ও অকল্পিত উপাসন1। ১৭১ 

পচ ন্িনিই সব্দরূপে প্রকাশ, এইরূপ ভাবে ,বর্ণনা! করিয়া 

পরমাস্মার পূর্ণন্ রক্ষার চেষ্টা আছে। রূপগ্তণশক্তি গ্রভৃতি ভাব, 
প্রকাশ পদার্থেরই, ভিন্ন ভিন প্রকাশ। প্রকাশে ভিন্নতা না 

গাঁকিলে ক্রিয়। থাকে না এই ক্রিয়া বা বাবহার, রক্ষার জন্যই, 
প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন ভব বুঝ। আবশ্যক । এবং যে প্রকাশভাবের 

দ্র) যে কার্যা বা বাণভার সুথসাধা, তাহার দ্বার সে কার্য 

সম্পন্ন করাই, পরমাম্মার ইচ্ছ। ব। মন্ুষোর কর্তব্য । এই ভাবে, 

পরমাআ্মীর, উপাসনার যে চেষ্টা, তাহা! কর্পিতের মধ, 'অকল্পিত 

নামেরই যোগ্য। * 

মূল কথা, যতক্ষণ, পরমাস্ম প্রকাশ হইয়া, সাপককে নিঃসন্দেহ 

না করেন, ততক্ষণ সাধক, যে প্রকারেই পরমাত্মাকে ধারণ! 

করুন, না কেন, উহা! সাধকের কল্পিত ধারণামাত্র। যেরূপ, 

ধর্ষক সঙ্োরই, সতা মিথ্যা দুঈ ভাব, সেই প্রকার, সাধন 

সন্বদ্ধে৪গ সাধকের, কল্পিত উপাসনার মধো, কল্পত ও 'সকলিত 

দর প্রকার ভাব আছে । মে ধারণা বা উপাসনার ক্রম, সাধককে 

পরমনন্দের অধিকারী করে, উহা কল্পিত উপাসনার মধো 

অক'পত, এবং যাহা সাঁধকেব বন্ধনের কারণ হয়, উহা! কল্িত 

উপাসনার অন্তর্গত, কল্পিত উপাসন|। সাধক মাপন চেষ্টায়, 

যাহা করিতে চাহে, উহা, তাহারই কণিত বলিয়াইঈ, পরমাত্ম।র 

রুপ! বাসীত সত্য অপ্রকাশ। থাকে। এবং রুপা প্রাপ্তির জগ্য, 

আপনাঁপন সর্ন প্রকার ভিশ্ন ভিন্ন কল্পনা, বিদ্ধাবুদ্ধি, ভাহাতে সমর্পণ 

করিয়া, অবসন্ন জদয়ে, দ্াহারই শরণাগত হওয়া প্রয়োজন । এই 

অবসনতার নাম অঠস্কার-বিসজ্জন। যাবৎ স্সহম্কার ক্লান্ত না হয় 

তাবৎ কল্পনা! অপ্রতিহত থাকে এবং সঠ্যের মু্ঁও, অদ্ধকারে আব 



১৭হ জ্োতিঃপথ। 

রিত হয়। সতোর এই আবরণ কল্পনা । এবং শ্বতঃগ্রকাশ সতা, 

যখন আপন ইচ্ছায় প্রকাশ হইয়।, পৃর্্ব ভাব বিমাঞ্জিত করেন, 

তাহাই অকল্পিত। অতএব সিদ্ধির পর, যে সাধনা বা ব্রহ্গের 

ধারণা উহাই অকল্পিত গাধন] বা ধারণা । তত্িন্ন সমস্ত কল্পিত 

উপাসনা বা ধারণা । এঁ কারণ, সাধনার জন্য, বিচারপূর্ব্বক 

সিদ্ধগণের অনুসরণ করাই শ্রেয়ঃ। 0 

জগৎ সদসৎ লোকে পূর্ণ। অলৎলোক স্থবিধা পাইলে আপন 

অভীষ্টাসদ্বি-লালসায়, আপনাকে সিদ্ধ বলিয়! প্রচার রাখিতে কুণ্টিত 

নহে । এমত অবস্থায়, সরলহদয়, ধন্মপিপাস্থুর পক্ষে, প্রতারিত 

ও বিপথগামী হইবার সম্ভাবনা অধিক | একারণ বিচার আবশ্তক। 

যাহা, গ্রত্যক্ষু্চে সম্পূর্ণ ভিন্ন রাখিয়। বা ত্যাগ করিয়! বিচার না হয়, 

উ1 মায়! বাঁ জাগতিক কল্পনার মধ্যেই স্থান পায়। অপরদিকে 

অপ্রত্যক্ষকে প্রত্যক্ষ করিবার পথ অন্বেষখ। কাহার উপর ভিত্তি 

করিয়া বিচার হইবে--একপ চিন্তায়, সাধকের পক্ষে বিপনন হওয়াই 

স্বভাবিক। কিন্তু সামান্ত বিচার করিলে দেখা যাঁয় যে, নি-স্বার্থে, 
মিথার প্রচার নিঙয়োজন । দ্বিতীয়তঃ, যাঁহ'তে সর্ধব লোকেরই 

সমান স্বার্থ বা কষ্ট, তাহ! মিথ্যা হইলে, উহ! লোকসমাজে প্রচারের 

প্রয়োজন হয় না। ইহারই উপর ভিত্তি করিয়া, পূর্ব পুবব ও 

আধুশিক আচার্যযগণের উপদেশ বিচার করিয়া, সত্য অনুসন্ধানের 

প্রয়োজন ; এবং উহা বিচার করিবার জন্ত জ্ঞান, বিচারশক্তি ও 

পক্ষপাতরহিত সরল অথচ দুঢ় নিষ্ঠাধুক্ত ভক্তিপুর্ণ অস্তঃকরণের 

আবশ্যক । নিরহম্কার চিত্তে এইরূপ অন্তঃকরণে, সত্য, সহজেই 

প্রতিকলিত হয় বলির, সত্যানুসন্ধায়ীর পক্ষে, ইহা 'প্রথম 'প্রয়ো- 

ছেনীয় ব্যণস্থ!। এবং ইহা একটী সাধনার অঙ্গ । এইজস্ঠ 



স্ষ্টি সম্বন্ধে দেবতাদিগের কর্তৃত্ব । ১৭৩ 

শান্তে উক্ত আছে যে, পরমেশ্বরকে ব্যর্থ তর্কে আনিবে না, এবং 

শাস্ত্রাহুপারে বিচার করিয়া, সতা'সত্য নিদ্ধারণ করিবে। ইহার 

যথাথ ভাব, যাহ তুমি জান ন1, তাহার স্ঘদ্ধে ষে কল্পিত ধারণ। 

রাখিমাছে,.তাহার দ্বার। কেমন করিয়া সত্যাসত্যের নিষ্পত্তি হইবে ? 

যে প্রকারে বিচার দ্বারা, সত্যলন্ধ বাক্তিগণের বাক্য, বিচার করা 
প্রয়োজন, প্রথমে তাহা ভাপরূপে বুঝিগ্না, পরে তাহাদের কথার 

সন্তারমিধ্য/ নিদ্ধারণ কর! আবগ্তক এবং সত্য বুঝিবার জঙ্ 

তাহারা ষে সকপ উপায় অবলম্বন করিঝাছিলেন, তাহ1ও গ্রতি- 

পালন করা প্রয়োজন। এইরূপে সত্য বুঝিবার* চেষ্টায়, সত্যপথে 

অগ্রসর হওয়া! শ্বান্ভাবিক। অথব! কেবল মাত্র পরশেরের নিকট, 

অবিচ্ছিন্নভাবে সত্য জানিবার প্রার্থনা রাখিয়া, তাহাতে ভন্কি- 

শন্ধাযুক্ত হইয়া আত্মসমপণে, হজে সত্যন্বরূপ পরমাত্মার প্রকাশে 

খাবের সর্বপ্রকার অঞ্ঞানান্ধকার নিবাপরিত হর। 

৪ শান্তি: ও শান্ত ও শাস্তি । 

সৃষ্টি সম্বন্ধে দেবতাদিগের কতৃত্ব । 
বেধাদি শাস্ত্রে, কোন কোন স্থানে পরমা স্থষ্টি করিলেন, 

আবার কোন কোন স্থ]নে আকাশ, কোন স্থানে বাহ, 

কোন স্থানে অগ্নি গ্রভৃতি দেবতা ব। ঈশ্বরগণ কর্তৃক জগৎ 

কুট হইয়াছে বলিয়া, উল্লেখ ও তাহাদের স্তবস্ততি দৃষ্ট ভম( 

ইহার যথার্থ ভাব বুঝিতে না পারিয়া, কেহ বা বনু স্থ্টি 

কর্তার অস্তিত্ব, বেদ অঙ্গীকার করে, এবং কেহ কেহ বা বেধ- 



১৭৪ জোতিঃপথ । 

বাক্যকে খামখেয়াপী বক্য বশিয়াও ধারণায় রাখিতে বাধ্য 

হইফ়াছেন। কিন্তু বাস্তাবক “পক্ষে উহ! যণেচ্গাবাদ, কিংবা, বনু 

ঈশ্বরবাদও নহে ।  ইভার বথার্থ ভাব, একমাত্র পরমাত্মাই সর্ধ- 

রূপে প্রকাশমান | লোকচক্ষে যাহা. ভিন্ন ভিন্ন শক্তি বা পদার্থাদি 

বালয়া বোধ ভয়, এবং এ পকণা শক্তির ও পদার্থেগ মধো, জীবে 

ষে, একের মর্যাদা ও অপরের হীনতা বর্ণন। করে, তাহ। সনু 

নহে। তাহার সনব শক্তিই তিনি, এবং শ্যষ্টির জন্য সর্ব শক্তিরই 
সমান পপ্রায়াজন । এই সমান প্রয়োজন ভাব প্রকাশ করায় অর্থাৎ 

পূর্ণ ব্রন্গের বে শক্জর প্রতি লক্ষ্য করিয়া বেদ যখন যে বর্ণন৷ ব1স্তব 

করিয়াছেন, তাহার আদি অন্তও মধ্যে, যেপরফাগ্মাই প্রকাশ এবং 

সে শক্তি না থাকলে স্য প্রকাশ থাকিত ন1, এবং শঙক্ষিদুষ্টিতে 

(ভন্ন ভিন ভাব বোধ হহলেও, বস্তু, বাক্ডি একই পরব্রহ্গ-এইভ।!ব 

নঝাইবার জন্ত, কোন স্থানে অগিত্রঙ্গ, কোন স্তানে বাযুদ 

কোন হানে আকাশ, কোন স্থানে মায়া, কোন স্কানে কথ্য, 

কেন গানে প্রকৃতি, কোন স্থানে পুরুষ, কোন স্তানেবা হন 

প্রভৃতি নানা নাম ও ভাববুক্ত বাঞ্ির। স্যষি শ্ভত্ব গ্রকাশ 

রাভয়াছে। একারণ, প্রমাদ বশতঃ, শী সকল নাম, অগ্রকাশরূপ 

রঙ্গের নাম খপিযা ধারণ। রাখায়, নামের অন্গরূণশ প্রকাশের ব! 

প্রত্যাক্ষ ব্যক্তির অবষ।ননা করিয়া জগতে দ্র্থতি উপগ্িত হইয়াছে। 

আমর। বাদ [বিচার করিয়। দেখি যে, যে সকল নাম শ্রন্দের 

বুভিয়াছে, তাহার অনুরূপ প্দার্থকে রঙ্গ বলিয়া স্বীকার করলে 

বিঃ ক্ষতি হয়? তাভা হইলে এ মীমাংস! ভইতে পারে-- প্রথমত; 

রঙ্গ ব্যতীত, কোন বস্তু বা ব্যক্তি, অথব। কাহার শক্তি নাই ধরিলে, 

হায়ার পর, নামের অনুরূপ পদ্া্থকে তরঙ্গ স্বীকারে, অপর কাহাকে ও 
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রঙ্মা বলিয়া! অঙ্গীকার কর! না হওয়ায়, কোন দোঁষই থাঁকে 

না। বাস্তবিক পক্ষে, দ্বিতীরহাঁন ব্রঙ্গ ব্যক্তি ব্যতীত, অপর 

কেহ না থাকা, তাহার অতিরিক্ত অঙ্গাকার অসম্ভব বলয়! 

দোষ নাই । ইহা সাধারণতঃ মনে করা অযথ। নহে। কিন্তু 

বাস্তবিক পক্ষে, আমাদের খিচার কর! প্রয়োজন যে, যেখানে 
অদ্বিতীয় পরমাস্ম। মাত্র বর্তমান, সেখ।নে আমর! কে হইয়া হাহার 

বিচার, ও ভাব লাভের চেষ্টা, না বাসনা প্রভৃতি কারতেছি 

এবং আামাদের অন্ুবূপ মনা বা জীনদিগকে, কেন ত্রন্ষ বপিয়! 

উপ।সনা না করি। কেনই বাঁ সচ্চিদাণঞ্স ব্রহ্ম যে আমি, 

নিরানন্দের ছ্াজায়, অস্থির হইয়া! পাডযাছি ১ কঙ্গ পিয়। শব্দ 

রক্ষার প্রয়োজন কি? কেনই বা উপাঁস্ন!র প্রয়োজন ? পদার্থ ও 

কৃষ্টি বলিল, কি বুঝি? দেখদেবা প্রভৃতি শবের দ্বার! কোন ভাব, 

*ওাামাদের অন্তরে প্রকাশ হয়? এ সকণ ভাবাদি দার! আমাদের 

কোন্ কার্সোর সহায়তা করেত প্রভাত হি ভিম নু বিষয়ের 

মামাংসা হতলে পরঃ তবেই পরহছে বঝা ফাহবে মেঃ কেন বেদ 

জীবের প্রতাক্ষের বহিভাগে বন্ধভাঁবটী পাপয়াগ ভিন ভিন দেব 

দেবা, প্রশ্বরাদির কল্পনা কাবগাছেন ! হভার প্রধান কারণ, যাহাতে 

সাধক, কেখলমাত্র প্রতাক্ষ ভাব, যাহাতে পাক্জিত্বে আশ্বাদ বনচ্দিত 

ব্রঠিয়াছে বপিয়া বোধ করিনেছেন) সেহ বাঞজিবাজ্ঞত ভালে 

লঙ্গ কল্পনা করিলে» নিভ্াবনায় * আনায় কাষোর প্রশয়দাত। 

হইবার সন্তাবনা 'এবং বাহা বিজ্ঞানের লাদপিতোর সম্তাবনা আছে 

বলিয়াই, যাহাতে ব্যপ্তিত্বের আব্বা ল'ভের ০ হয়, সেইজন্য 

পেদ, সব্বপ্রকার |ভন্ন [ভন্ন প্রকাশকে, বুধ খপিয়াও, ব্রহ্গকে 

সর্ব[তীত পিরঞ্জন নামে আহত, এবং প্রত্যক্ষ পদ।থকে তাহার 
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শক্তি বা স্থ্ট নামে অভিহিত করিয়াছেন। অথচ, যেখান হইতে 

যে কার্ধ হইতেছে, তাহা, পরশাত্মাই করিতেছেন বলিয়া, পদার্থ 

ও শক্তির ভিন্ন ভিন্ন, অস্তিত্ব, রূপ, গুণ, শক্তি, ভাব ও কর্তৃত্বের 

পরিহারও রহিয়াছে । এই ব্যক্তিভাব লাত হইলে, জীবের দ্বৈত 

ভাবের পরমাননা, চরিতার্থ ভয় এবং মাত! পিতা দর! করিয়া 

অভেদে প্রকাশ হইলে, সর্ব প্রকার জ্ঞানের তৃপ্তি ঘটে। তখন 
আর কাহাকেও পৃথক্ ব্যক্কি বা কেই কাহার অঙ্ট। বান্/্ থাকে 

ন1) আত্মা, আপনাত্েই আপনি, আনন্দে বিরাজ করেন। যত 

দিন পর্যান্ত, এ গাবের উদয় ন। হয়, তত দিন জীব, আপনাকেও 

যেমন, অপর বাক্তি ও আপন ইন্দ্রিয়াদি হইতে পুথকৃ বোধ করেন, 

সেই প্রকার ব্রহ্ম ও ব্রঙ্ের ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ, শঞ্তি ও 

ভাবকে চেতনাযুক্ত কল্পনার সহিত দোৌঁখয়া বা কল্পনা করিয়! 

পুথক্ ব্যক্তি এবং অচেতন ভাবযুক্ত প্রকাশে, পরনাআআার কষ্ট 

পদার্থের অস্তিত্বই, অনুভৰ করিবেন । 

ব্রচ্গ আছেন বা নাই, ইহ! বলিবার কিছুই নাই । এ কারণ 

জীবে যাহ। প্রকাশ পায়, জীব তাহাই বদ্ধে আরোপ করে, 'এবং 

মাহ! জীবে অপ্রকাশ, হাহার কোন সন্ধান পায় ন।। এই জনা 

বন্ধের ভাব বুঝিতে হইলে, 'ী সকল ভাব জীবে ফুটাইবার গন্য, 

দে চেষ্টা, তাহাঁরই নাম সাধনা ইত্যাদি । তাপই এই সাধন 

ক্রিয়া এবং প্রকাশই ইহার" পথ।, ব্যক্তি ও বস্তভাব ইহার 

গন্তব্য স্থান। যাহাতে জীব এই গন্তব্য স্থানে উপস্থিত ভইতে 

পারে, তাহার্ই জনা, এক এক ভাব ও শক্তিকে ব্যক্তি ৭ চেতনা 

বূপে আশ্রয় করিয়া, এবং এঁ ভাবও শক্তির অচেতনত্ব নিষেধের 

জন্যই, ভিন্ন ভিন্ন দেরদেবী শব্দের ব্যবহার । নচেত ব্রন্ধ ব্যক্তি ও 



জগতের হিত। ১৭৭ 

বস্ত্র বাতীত, অপর বাক্তি বাবস্ত নাই, যিনি সৃষ্টি করিবেন বা 
স্থ হুঈটবেন। পরমাত্মাই একমাত্র সর্ব শক্তি, রূপ, গুণে, 
প্রকাশ হুইয়! রহিয়াছেন । জীবও তীহারই প্রকাশ। জীবে তিন 

ভিন্ন ব্যক্তির অভিমান আছে বলিয়াই, বিরাটেও ভিন্ন ভিন্ন 

বাক্তির আস্বাদ অনুভূত হয় এবং জীব, অনেক স্থলে, আপনাতে 

কর্তৃত্ব মারোপ করেন বলিয়াই, ভন্ন ভিন্ন দেবদেবীর কর্তৃত্ব বোধ 
করেন মাত্র এবং নিজ্জেকে স্্ট মনে করিয়া, তাহাদেরও প্রতি 

হুষ্ট শব ব্যবহারে বাধ্য হয়। নচেৎ জীবের সহিত যাহা কিছু 

আছে, সমস্তই অস্থঈ পরমাত্(ই আছেন, ছিলেন ও থাকিবেন। 

যাহাতে, সাধক সর্বস্থানে ব্যক্তি ও চেতন! ভাবের ধান রাখিয়া, 

একই ব্রঙ্ছ ব্যক্তি ব৷ চৈতন্যময় পরমাত্মারূপে সম।ধি লাভ করিতে 

পারেন, তাহারই জন্য ভিন্ন ভিন্ন অহঙ্কার-ূপ দেবদেবীর কন্পনা। 

“কারণ জীব অহঙ্কারভাববঙ্জিঠ চেতন! বা ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি 

ধারণায় অক্ষম । অতএব যাহাতে সন্বরূপে, সর্বভাবে, পরমাজ্মার 

উপস্থিতি ধারণ। করিয়া, সর্ধপ্রকার বিরোধতাব অস্তমিত হয়, 

তাহার চেষ্টা, ব্যক্তিমাত্রেরট কর্তব্য । 

ও শান্তি; ও শান্তি ও শাস্তিঃ। 

জগতের .হিত। 
আমর! জগতের হিত বলিলে, জীবেরই সুখশান্তির প্রতি 

লক্ষ্য করিয়া, জীবের সর্বপ্রকার কষ্টের নিবারণ ও সর্বপ্রকার 

স্থখের মিলনকেই, জগতের হিত বলিয়! নির্দেশ করিষা থাকি । 

এই তাবে জগৎ বলিলে, জীবকুলকেই বুঝধয়। ইহার কারণ-_ 
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জীব ও জ্গং, সর্বভাবেই একবরপ ; এবং যাহভাকে আ্গং 

বলিয়৷-_-ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ, রূণ, গুণ, শক্তি বপিয়! নাম দিতেছি, 

উঠাই ক্ষুদ্র চেতনাঁপিশি& হইয়া! জীবরূপ স্ুখন্ঃখ ভোগান্োগ 

করিতেছেন এবং পুনবায় শবীরী অনস্থা তাাঁগ করিষা, আপন 

বৃহতেই লয় হইয়। াঁকেন । জীবের, ভিন্ন ভিন রূপ, গণ. শক্তিতে 

গ্রাকাশ 5ইবার কারণ মনস্তা, জগতেই প্রচ্ছন্ন রতিয়াছে। গ্্য 

ভাব কারণে প্রকাশ থাকে, ক্রিয়াৰপে উপস্থিত 5টলে, এ 

ভাবই গ্রাতাক্ষ হয়। অতএব জীবের মূল হিত চাহিতে হইলে, 

জগতেরই, ঠিত প্রার্থনার প্রয়ৌজন। 

এখন বিচারের বিষয়, কিসে জগতের ঠিতি, তাহা কেমন 

করিয়া বুঝা যায়, এবং উতা সম্পন্ন কব! জীবের আয়ত্ত কি না? 

হিত বগিলে কি বুঝিব? যদি সুখের নাম হিত হয়, তাহ। 

তলে, দেখা যায়, মনুষা ক্ষণন্তায়ী সুখে, চেষ্টায়, দীর্ঘকাঁলব্যার্গী 

দুঃখ উৎপন্ন করে। এখানে, ঘে সুখের চেছ। বা স্লখলাভ, উহ। কি 

জীবের হিতকার্ষ্য বল! যাইবে? ইহা, কোন জ্ঞানী বাক্তিরই 

অভিমত হইবে না। অতএব ম্খের অপর একটী নামকরণ চিত 

শব্দ নভে। এই চিত বুঝিতে হইলে, যাহার হিতের 'প্রয়ৌনন, 

তাহার সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয়, পুর্বে বিচার করা প্রয়োজন । 

এই যে স্থুখ দুঃখ, আনন্দ ব| ছিতাহিত, ইসা! জগতের অন্তর্গত 

কিংবা জগন্তের বহির্ভূত কিছু | ইহা॥অনস্ঠই জগতের অন্তর্গন্ত ; 

কারণ, জগতের অতীত ভাবের নাম ব্রহ্ম বলিয়। কল্িত আছে, 

ভীঁহার সম্বন্ধে স্ুথদুঃণের সন্বন্ধরঠিতত ভাব, বিত | এখন জগৎ 

যদ্দ স্বয়ং জুথখগ£খময় হয়, অথবা স্থথছঃখ ম্দি জগতেরই রূপ, গুণ, 

শক্তি হয়, তাহ! হুইন্রো, জগৎকে হৃঃখবজ্জিত কর! অসম্ভব; এবং এ 



জগতের হিত। ১৭৯ 

প্রয়াস, কষ্টকে, নিবারণ ন। করিয়!) বৃদ্ধি করাই স্থান্তাবিক । আর 
যদ বল! যায় যে, পরমঃম্মাই সর্বহঃখবজ্জিত আনন্দময়, তাহার 

প্রাপ্তিলাভই একমাত্র জগতের ছিত। তাহা হইলে, এই সন্দেহ 

উপস্থিত হওয়া শ্বাভাবিক যে, জগৎ, তাহার সুখ ছুঃখ,গুণ বা 

শক্তি কোথায় রাখিয়া! দিবে? অথবা ব্রহ্গ প্রাপ্তি হইলে যদি সুখ- 

দুষ্ট জগ্নের সঙ্গেই বাস করে, তাহা হইলে জগতের হিতলাত 

কি প্রকারে সম্ভবপর হইবে? 

বাস্তবিক পক্ষে জগৎ দি ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কিছু হয়, তাহা 

হইলে, জগতের ঠিত প্রাপ্ত, কোন কালেই ঘটবে না। জগৎ 

প্রথা ভইনে ভিন্ন নহে বপিয়াই, গগতের ঠিত হইবার আশা। 

একট বস্তুর ব্রঙ্ধ ও গত গক্টা ভাব মাত্র। সেই জগ্তই জগহের 

ঠি* মাধনার প্রবৃন্তি। নচেৎ জগৎ ভিন্ন হইলে, তাহার পক্ষে 
আাঁপন রূপ, গুণ, শক্তিতত্যাগ করিয়া অপরের গুণ লাভে অভিলাষ 
পর্ষান্ত হইপাঁর সম্পাবনাও ছিল না। এক অপরিবর্তনীয়, সর্ব 

হান, শাপ্ত, আনন চৈতন্ত ভাবই ব্রঙ্গভাখ এবং এই সকল 

ভাখের ক্ষুদ্রত্ব না বিপরীতত্ব ভাবই জগৎ ' ব্রন্দত্ব, জগদ্ভাবের 

অন্ত নামকরণ মাত্র। এইজন্য জগৎ আপনার সম্বন্ধে হিত 

ও অহিত দ্বইটগি ভাব কল্পনা করিয়!, আপন পর্ণ ভাবের প্রতি 

লক্ষ্য আনিয়া, নিত্য অবন্ত। লাভের অভিলাষী। এই অভিলাষই 
সাধনা বা মগগাক্রয়া বা ভিতধনু্ঠান |" 

জগংই, ভীপরূপে প্রকাশ; এবং জীব ভাব আছে বলিয়াই, 
একই বস্তর জগৎ ও ব্রহ্ম ছুইটী ভাব ও নাম রাখবার প্রয়োজন । 
কারণ জী আপনার তিন্ন ভিন্ন অবস্থার মধো।, ভেদ রাখিয়া 

থাকে ; এবং এই ভেদ বশতঃই, আগ্মনার অক অবস্থাকে, শ্বরং 



১৮৩ জ্যোতিঃপথ। 

ভাবে, গ্রহণ করিয়া অপর অবস্থাকে, পর, বলিয়! ধারণ।য় রাখায়, 

ছুঃথ উৎপন্ন হইয়াছে । যাহাতে জীবে স্বরূপ ভাব প্রকাশ হইয়া, 
পরভাব মুছিয়! যায়/ তাহাই জীব বা জগতের হিত বুঝ! প্রয়ে- 

জন ) এবং এই পর ভাব, যত পরিমাণ নিবারিত হইবে+ তত পরি- 

মাণই একটী জীব, অপর সর্বজীবের সহানুভূতি লাভ করিবে, 

ও সাহাধ্য করিতে বাধা থাকিবে । এ সহানুভূতি প্রত্যেক জীবের 

ব্যবহারে আসিলে, জগতের হিত, অনে কাংশে প্রকাশ যে পাইবে, 

তাহাতে কোন সন্দেহ নাই । এ কারণ, বাহাতে মনুষামাত্রেরই 

অন্তঃকরণে সর্ধ্বজীবের ছঃখ নিবারণের চেষ্টা উৎপন্ন হয়, তাহাই 

জগতের হিতকার্যায ৷ ও 

প্রকাশেই সব্বভাব ও অগ্তাব। বাক্তি ভাবের প্রকাশই, 

চেতনার ভিত্তি । এই ঠিস্তিই, ভোগ ও ভোক্তার বিভেদ রূপ। 

আনন্দ, স্থথ ও দ্ঃথ এই তিন ভাবের প্রকাশই অহঙ্কার এবং 

এই ভাবাবস্থাই, জীবের কারণ, শ্ৃক্ম ও স্থল শরীর । এই তিন 

শরীর বা অবস্থার সহিত, বাক্তি চেতন! পূর্ণ বস্তু, যৎ তৎ্। যৎ 

তৎ ভাবে, আনন্দ, সুখ, দুঃখ কিছুই বলিবার নাই। বাক্তি ভাবই, 

যত তৎ এর ব্যক্ত বা প্রকাণ অবস্থ]। এবং এই অবস্থাতেই সর্ব 

প্রকার ভোগাভেগ। ব্যক্তি চেতনার, একমাত্র ভাবের প্রকাশে, 

হিতাহিত নাই। কারণ তাহাতে ভোগ বা! ভোক্তার বিভেদ 

প্রকাশ, অন্তমিত। স্ুল ও গুক্মু, একট ছুই ভাবে প্রকাশ হইলেই, 

স্থখ দুঃখ উৎপন্ন ও ভোগ হয়। যাহাতে জীবের, স্থল নুম্ধ 

ভাবের, প্রকাশ থাকার অবস্থায়, কষ্টের বিরাম ও সুখের প্রকাশ 

থাকে, তাহাই জগতের হিত। 

জীব বস্ত আনন্ধ। আনন্দের জন্তই, তাহার প্রকাশ বা ভুষ্টি! 
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নচেৎ প্রকাশ হইবার, অন্ত কোন উদ্দেহাই থাকিতে পারে না। 

এ কারণ, জীব যতকাল,. তাহার সর্বভাবের প্রকাশেই, নিত্যানন্ব 
ভাবে 'প্রকাশ থাকিতে না পারেন, ততকাল, স্ীঙগার জন্মমরণরূপ 

পরিবর্তিত গবস্থার সহিত সুখ ও ছুঃখ ভোগ হয় । এই জন্ম মরণ, 

সখ দুঃখ ভাব আত্মার জগৎবপ। যাহাতে এই অবস্থাতে৪ জীৰ 

প্রমানন্দে থাকিতে পাবে, তাহা? চেষ্টাই জগতে রহি তচে্। ॥ এই 
চেষ্টার সফলতাই, জগৎ বা জীবের ভিত । 

পর বা শক্রভানের পরিহার ও আত্মীয়তার বিষ্তার, ব্যতীত, 

অশান্তি নিবারণের আশ নাই। একের গুথ ছুঃশ্ব, অন্টের শুথ 

দুঃগের সহিত, নিঃসম্পর্ক থাকিলে, আত্মভাব দূরে পড়িয়! যায়। 

আপন ছুঃখ মোচনের চেষ্টা স্বাভাবিক । অতঞব যাহাতে 

পরস্পরের বেদনা, পরস্পরের অন্তরে স্থান পায়, তাঙ্ার সাধনাই 

বার্থ ভিতসাধন! (এট সাধনার নগ্ঠ্, অদ্বিতীয়, সর্ধরূপে 

গ্রকাশমান, একমাত্র পরমেশ্বরের '্সস্তিত্বত বর্তমান রহিয়াছে, 

তাহা ব্যতীত পর কেন্ঈ* নাই, এই তাৰ অবগত হওয়! 

আবস্তীক। কারণ এই ভাবেই সর্বপকার ভিব্রতার নিবৃত্তি॥ 

ভিক্ষুকের নীচতার সষ্ট ও মল্নিতা, এখানে নাই। পক্ষান্তরে 

মহারাজও শিরহসঙ্কারে রাজদণ্ড পরিচালনা করিতে সমর্থ। 

অভাবীর অভাবের আতঙ্ক 'একং দাতার দানের গর্ব, উভয়ই 

প্রশমিত থাকে | ল্ীবে এই, ভাবের নবস্থাই, জগতের হিতাবস্থা। 

অজ্ঞানী, স্তরে মুহা সন্ব অভাবের মূলন্বরূপ। এইজন্য 

মৃত্যুই, জীবের “শেষ ভয়ের কারণ হইয়াছে । ইহার মূলে, 

ছুইটা বিষয় খাঁচা, 1 একটী অপহা যাতনা, দ্বিতীয় ভোগ. 

অপহৃত হইণার 17 এন ছুই ভাব জ)বিত অবস্থায়, আত 



১৮২ জ্যেতিঃপথ | 

বিস্তর প্রকাশ "থাকার, জীব নিরস্তরই মৃত্যুর দংষ্টাঘাতে ব্যথিত 

হইছতেছেন। যতদিন এই ভয়, জীবের 'অন্তঃকরণ হইতে অপ- 

সারিত ন! হয়, ততদিন পধ্যস্ত দয়াবান্ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিরও, 

সর্বপ্রকারে, সদানন্দরূপে বিচরণ করিবার সম্ভাবনা পর্য্যন্ত 

অপ্রতিহত থাকিবে না। কারণ দয়াশক্তি পরের ছুঃখ 

আপনাতে আকর্ষণ করে। যাবৎ সার্বজনিক হিত অনুষ্ঠিত পু! 

হয়, তাবৎ নিত্যানন্দ ঝা ব্রহ্জানন্দকেও নিরানন্দ ভোগ করিতে 

হইবে। বিরাট একটা ব্যক্তি। অথচ 'একেরই বহুব্যক্তি ত্ব। 

এ উভন্ন ভাবহু বিরাটে নিত্য অবছিতি করিতেছে । এমত 

অবস্থায়, কাহাকে পর রাখিয়া, একবেণা ব্যষ্টিপ্রকাশে নিত্যা- 

নন্দ বর্তমান থাকিবে । অতএব যে রক্তে জ্ঞানের প্রকাশ আছে, 

তাহার পক্ষে, কেবণমাত্র আত্মন্থথচেষ্ট। থাকা অনস্তভব এৰং 

পক্ষান্তরে সাক্জনিক হিতকাধ্যে প্রবুণ্ত হওয়াই স্বাভাবিক" 

ষাহার। সত্য সম্বন্ধ অনুভব করিয়াছেন, মৃত প্রভৃতি ভয় 

সম্বন্ধে তাহাদের জগ্ঠ চিন্তা রাখিবর কোন প্রয়োজন নাই। 

ধাহাদের মধ্যে হ১1 অপ্রকাশ, তাহাদের জন্তহ বিশেষ শিক্ষা 

ও উপদেশের প্রয়োঞ্জন রখিয়াছে। সাধনার দ্বার সত্য উপ- 

লন্ধি না হইলেও, যাহাতে অপর জীবাত্মার সাধনার ফলস্বরূপ 

সত্যজ্ঞানের সাহায্যে অজ্ঞানীরও অন্ন বিপ্তর শান্তি লাভ হয়, 

এ চেষ্টা রাখা "জ্ঞান মাশ্রেরই কর্তব্য। এ কারণ, যাহাতে 

মনুষ্যমাত্রেই, বোধোর্দর হইবার সঙ্গে সঙ্গেই, জীবাত্মার অমরত্ব 

তাখ, এবং পরম পিতা-মাতার স্নেহদয়ার অপীমত্ব অমাক্লিকত্ব 

ভাব হদয়ন্গম কগিতে পারে, এবং মুহ্যকালে স্বয়ং পরমেশ্বর, 

জীবকে কোলে বসাইয়া, তাহার কষ্টের চিকিৎসক ও মহৌষধ- 
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রূপে উপস্থিত থাকেন, 'এ "ভাব অন্ততঃ, অন্ধ বিশসের অন্তর্গত 

রাখিক্, ইহার সতাতা ঝুঝিবার প্রয়াস হয়, এ শিক্ষা রক্ষা করা 

বিশেষ কর্তব্য । নচেৎ জগতের শান্তি জন্ত, লক্ষ চেষ্টাও বার্থ। 

কারণ মন্ুষ্য* কোন কালেই সর্বশক্তিমান হইয়। ছঃখ,নিবারণ 

করিতে সমর্থ হইবে না। অপর পক্ষে বাস্তবিকই জগং-মাতা- 

পিতা প্রতি মুহূর্তই জীবের সেবায় রত রহিয়াছেন ও সর্ব প্রকারে 

যাতনার অবসানে যত্বধান। জ্ঞানাভমানী বাক্তদিগের অস্তরে, 
এ জ্ঞান প্রচ্ছন্ন থাকিলেও পরমাস্মা তাঙ্কাদেরও সেবায় সর্বদা 

নিযুক্ধ | বাস্তবিক পক্ষে, জগৎ-মাতাপিতাই একমাত্র" সেবক 

নামের উপযুক্ত ।* যতক্ষণ জীব অহঙ্কারে অতিভূত থাকে, 

ততগ্ষণ শ্টাহার শুশ্রষ! দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই স্যুট, 

বিকার ঝ! মুমূর্ষু অবস্থায় না আল পধ্যন্ত, কষ্টের বিরাম লাভে, 
জীঁধ অরুতকাধ্য থাকে ॥। এইজন্তই, ভগবং প্রাপ্তির জন্ত, অহঙ্কার 

পরিহারের অবশ্তক বলিয়া উল্লেখ আছে । অহঙ্কার, আপনাকেই 

দেখে বলিয়া, অচঙ্কার থাকিতে, পরমাত্মার, নিরুদপ্ত অবস্তা । 

অতএব যাহাতে জীনমাত্রেই, পব্মাত্ার উপর নির্ভর করিতে 

পারেন, সেই শিক্ষাই জগতের হিতশিক্ষা বা হিত। ইহা'র 

বিপগাত ভাবই অ'হত বলিয়া বুঝ! প্রয়োজন । 

বহার! মৃত্বাকে ভন্ব করেন," তাহাদের যৃত্যুতে, জগতে দই 

ভাবে, কষ্টের বস্তার হয়। প্রথম £ঃ একটা জীব নানা প্রকার ভয় 

পাহতেছে ; দ্বিতীয়তঃ, তাহার বিচ্ছেদে নিকটবন্তী লোকের ভাঁব- 

ষ্যৎ কষ্টের আশঙ্ক।। কিন্তু পরমাত্মার প্রতি সর্ব বিষয়ে নির্ভর 

রাখিতে পাগলে, এ উততক্ন প্রকার তাবন! থাকিবার স্থল 

থাকে না। যাহার! মুত্াকে ভয়ের কারণ ন/ দেখেন, তাহাদের 



১৮৪ জ্যোঠিঃপথ। 

মৃত্যুতে, অপর জীবিত ৰাক্কির ক্টের মাশঙ্ক। আছে টে, কিন্তু 

যাহাদের আশঙ্কা হইবার সম্ভাবনা, 'ঠাহাগাও যন্দ ভগবনিষ্ঠ 

হন, তাহা হইলে দুঃখ কষ্ট, কোথায় থাকিবে ? জীব যতক্ষণ, 
ইন্ড্িম়রূপ ব্রক্ষশক্তিকে পরাধীন ভাবিয়া আপনাতে কর্তৃত্ব 'শহঙ্কার 

রাখে, ততক্ষণ ব্রহ্মশক্তির দয়া বুঝিতে পারে না। বখনই জীব 

নিরাশ হইয়! অবসন্নতার সহিত, কর্তৃত্বাতিমান ত্যাগ. করিয়া 

মহাশক্তির অধীন বলিয়াই প্রত্যক্ষ করেন, তখনই তাহার যান! 

অবস্থার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্তি উপস্থিত হুয়। এজন্ই 

উপাসনার আরস্ত হইতে কৃপাভিক্ষার শিক্ষা । এই শিক্ষ। ফলবতী 

হওয়াই সিদ্ধিগাভ। পু 

মূল কথা, জীবের স্থুল, সুক্ষ, কারণ, তিন অবস্থানেই ব্যক্তি- 

ভাখ্রই প্রাধান্য রহিয়াছে । কারণ, বাক্তি না থাকিলে, কাহার 

অবস্থা থাকিবে? এই ব্যক্তিভাব উপদ্রধরহিত হইলেই, জীবের 

শান্ত এবং যাহাতে এই ব্ক্তিভাব, সর্ব অবস্থাতেই আনন্দে 

অবস্থিতি করিতে পারে, তাহাই, হিত্রানুষ্ঠান। এই বাক্তিভাবের 
মূল অগ্রিব্রঙ্ধ। কারণ, অগ্রিব্রহ্ষই, বিরাট, হইন্ে তাপরূপে 

ভিন্ন তির পদ্থ গ্রহণ করিয়া এক একটী নিদিষ্ট জীব, জন্ত, 

উদ্ভিদ রূপে প্রকাশ হইতেছেন। যেমন প্রসন্নচিন্ত মাতাপিত! 

হইতে, পাবত্র বুদ্িবুক্ত সস্তান্র উৎপত্তির মাশ! কর! যায়, সেই 

প্রকার, প্রসন্নভাবাপনন অগ্রত্রঙ্গের প্রকাশে, আনন্দময় শক্ত ও 

ব্ক্তিভ।বের প্রকাশ আশ। নিরর্থক নাহ। একা?প অগ্রিবক্ষের 

প্রসন্নভাবের প্রকাশই পগতের হিত। অতএব জগতেপ হিতের 

জগ্ত, অগ্নিরক্ষকে, পবিত্র পদার্ধের দ্বারা প্রকাশ রাখা কর্তৃব্য। 

এইভাবে অগ্রব্র-ঙ্গর প্রকাশ রক্ষ। হইলে, নব্ব বাক্তির মূল 



জগতের ঠহিত। | ১৮৪ 

অবস্থার প্রসগতার চেষ্টা বা হিহানুষ্ঠান করা হইবে। তাহার 
পর, ব্যক্তির স্কুপ, ও সুমন শরীর ও ভাবের আনন্দ ও স্বচ্ছন্দত! 
বৃদ্ধির জন্ত, স্থূল সুক্ষ শরীরের ঘথার্থ অভাব মোচন হইলেই, 

জগতের বা জীবের হিত সাধন হয়। বাস্তবিক পক্লে একই 
ব্য ক্ত আগ্রিত্রহ্গই, কি জগৎ, কি জীব, উভয় রূপে প্রকাশ 

ধছেবু, বলিয়াই, জীব ও জগৎ, একই ব্যক্তির, ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিত 

ও স্থুপ সু্ ভ।বের প্রকাশ, ইহা বুঝাইবার জন্তই জীবের হিত 

শব্দেণ পরিবর্তে, জগতের হি শব্দ, ব্যবঙ্গত কয়। জীবভাবে 

অগ্নিবঙ্গই প্রকাশ থকিয়। ভোগাভোগ করেল, এবং আগদ্ভাৰে 

ভোক্তা ও ন্তোগ, উত্তয়েরই কারণভ]ব নির্রিকার আনন্দবপে 

নিত্য প্রকাশ আছেন । অগ্রিব্রক্ষকে বাষ্টি মাত্র পদার্থ জ্ঞানে, ইহার 

অমর্যযাাধা করাই জগত বা জীনের অহিত। অগ্নবন্ধর মধো, 

যেখন ভাপ ও প্রকাশ এই ঢ্ই্টী ভাব আছে, সেই প্রকার মনুষা 

মাত্রেরই মধ গহস্থ্য ও সন্ন্যাস, এই উভয় ভাবই সং্তিত। ইভর 

কোন এক অবস্থার প্রধান্ত ব৷ মাহায্সা, ৭ অপর অবস্থার হীন 51 

নাই । এবং এই ছুই অবস্থাই একই ব্যক্তির 'প্রয়োজনীয়। 

যেমন তাপ ও প্রকাশের সাম্য বস্থায়, নগ্রিত্রন্ষের ব্যক্তিত্ব প্রকাশ 

পায়, সেইবপ গার ও সন্্যাস হুহ অবস্থাকে, একমাত্র মন্গবোহ 

অবস্থার অন্তর্গ£ করিলেই জগতের মঙ্গল। ইঠ1 ন। হওয়া পধান্ত 

গৃহস্থ ও সন্ন্যান নামের ভেদ, তেক, ও অহঙ্কার নাশের, সম্ভাংন। 

নাই। বাস্তবিকপক্ষে এই দুই অবস্থা, যেখানে এক হুইয়। প্রকাএ ন! 

পায়, সেখানে মন্ষোর অবস্থা মকণ, হুঃখেরই কারণ হয়। বিচার 

করিলে দেখিবেন, সন্াপী-নাম-ধারিগণ যেমন একজাতীয় মং 

স্থথ গ [সদ্ধির আশায় কষ্ট মহা করিতেছেন, গ্ৃহন্থও অহঙ্কার 



১৮৩ জোতিঠগথ। 

চরিতার্থতার 'জন্ত ও স্থখলোত নানা প্রকার ছুঃখসহনে তৎপর । 

বাস্তবিক পক্ষে, কেহই শান্ত পাইতেছেন* না। কষ্টেরই প্রকার- 

ভেদমাত্র জগতের এ্রশ্বর্যারূপে বর্তমান। সন্ন্যাসী যেমন ক্ষণস্থায়ী 

আনন্দ ক অস্তঃকরণের একটা ভাব অবলম্বন করিয়া, অপর 

ধানে অন্ধ হইস্! থাকেন, গৃহস্থগণের মধ্যেও তাহাই । এক 

কথায় বুঝিতে হইলে, ইহাই বুঝ! প্রয়োজন, মনুষ্য মশপ্যই? 

মনুষ্য বা দেহী মাত্রেরই সমান ব্যবস্থাই রহিয়াছে । এমন কোন 

তাবই একটা মণ্চুষ্যে নাই, যাহার কোন চি, অপর ব্যক্তিতে দৃষ্ 

হয় না অভাব। একই গ্ৃহস্থগণের মধ্যে যেমন, কুচিতেদে, 

ব্যবহারভের মাত দৃষ্ হয়, কিন্তু উভয়েরই উদ্দেশ্তা একই সখ, 

শান্তি বা আনন্দ লাত, সেই প্রকার কি সন্গ্যাসী কি গৃহস্থ, 

সকলেরই মধ্যে, একই উদ্দোষ্ঠ, [সদ্ধির জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভাবের ও, 

ক্রিয়ার প্রকাশ। | 

অনেকেই মনে করিতে পারেন যে, সন্গাস ও গৃহস্থের উদ্দেহা 

তিন্ন। বাগুবিক পক্ষে, ইহ! যথার্থ নহে । কারণ বিচার করিলে 

€দথ| যায় যে, সন্ন্যাসী আপন মনুষ/ তাবের অবস্থাতেই সন্ত হইতে 

পারিলে, তাহাকে সন্নযাসার্দি ভাবাস্তর ঘটাইবার প্রয়োঞ্জন হইত 

না। গৃৎস্থের পক্ষেও তাহাই । প্রচলিত আচার, ব্যবহার ও 

ভেকাদি ত্যাগ করিয়। অন্ত:করণের অবস্থার নাম, গারস্থ ও সন্নাম 

হইলে, উহ! মনুব্য মাত্রেরই, অবস্থাভেদ বুঝিতে হইবে । বাস্তবিক 

পক্ষে এই অবস্থাতেদ বপতঃ মনুষ্যের পক্ষে,ব্যক্তিত্বের ভেদ ঘটাইয়া, 

অহস্কার রাখিবার সম্ভাবন। নাই। ব্যর্থ অহঙ্কার, অক্ঞানেরই পরিচয় 
মাত্র। মূল উদ্দেশ্ত, জীবমাত্রেই সুখ-শান্তি চাহে । এই স্থুখ- 

শাস্তর লোভেই সর্বপ্রকার-কষ্ট সহিতে প্রস্তত। নচেৎ কের 



ভরগাতের হিত। ১৮৭ 

জষ্ট কেহই কষ্টকে আকার্জা কঝেন না। অজ্ঞানতা, সর্বপ্রকার 

কষ্টের জন্মবাতা। অভ্ঞানই, দ্বেষ, হিংসা, পক্ষপাত ও ব্যথ 

অভাব উৎপন্ন করিয়া লব্ধ স্ুুখশাস্তিকেও, বিসর্জীন করে। 
অজ্ঞানই ভেদে ভিপ্তিকে দূ রাখিয়া, পর বোধে, শাপনারই 
আত্মার সহার়ত। ব৷ স্থ বৃদ্ধির চেষ্টায়, নিবৃত্ত াকে। এ কারণ 

অঁজ্ঞানুজ| নিবারণ না হইলে, জগতের ছিত কোথায়? ভেদই 

অন্জঞানতার জীবন। জ্ঞানের জন্ত ভেদাভেদের পরপারে, অবস্থান 

করাই প্রয়োজন। ভেদ 'ও অতেদ উভয় ভাবই, বন্ধনের কারণ। 

যেহেতু. ভে্দে অভেদত্ব ও 'অভেদে ভেদত্ব দর্ভঘান। এই বদ্ধনই 

সব্বপ্র কার দুঃখের অবস্থ । অতএব শ্বস্থাস্তরে ভেদ 'ও অভেঙগ্গের 

ভাব বুঝিরা, যখন যে ভাবে ব্যবহার রাখিলে বাষে তাব অন্তরে 

ধারণ! করিলে, জীব সর্বাবস্থায় আনন্দে থাকিতে পারে, তাহা 

করাই জগতের হিত। * জ্ঞানখাভের চেষ্টা! পাইবার অবস্থার মাম 

সন্ন্যাস বলা যাইতে পারে। , পক্ষান্তরে, জীবের পালান ইচই'ই, 
গাহৃস্থা নামের উপযুক্ত । প্রত্যেক মন্তুষোর মধ্যে, এই ছুই ভাব 

থাক আবশ্তক। যাবৎ ম্নুয্োর পক্ষে, এই হুই ভাবই সহজসাধ্য 

নহয়, তাবৎ জগতের হিত অপ্রকাশ থাকিবে । এই উতয় 

ভাব প্রত্যেক মনুষ্যের পক্ষে, অপ্রতিহত তাবে প্রকাশ থাকাই 

জগতের থর হুত। | 

ও শান্তি & শান্তি ও শাস্তি। 

০১১১] 



১৮৮ জ্যোতিঃপধ। 

আস্ত্জ্ঞান ও তাহার প্রয়োজন । 
আত্মজ্ঞান সম্বন্ধে নানাপ্রকার তাব লোঁক-প্রমুখাৎ ও শাস্সে 

গ্রকাশ আছে । কাহারও ধারণ!, আত্ম! যে বস্ত, সেই বস্তকে জ্ঞাত 

হওয়াই আত্মজ্ঞান। আর কাহার ও ভাব, আপনাকে জ্ঞাত হওয়াই 

আত্মজ্ঞন। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে অগ্নিকে জাত হওয়াষ্ট .ষথার্থ 

আত্মজ্ঞান। কারণ অশ্রিব্রঙ্ষাই সর্ব রূপ, ভাব, গুণ, ক্রিয়াও শক্তিতে 

প্রকাশমান আছেন এবং ইানই জ্ঞান, জ্ঞাতা ও জ্ঞের়। এই তিন 

ভাব, একমাত্র অগ্রিব্রত্ধের এবং আগ্রবঙ্গ স্বয়ং সর্বাতীত বস্তু ও 

ব্যক্তি, ইহ! অবগত হইতে,পারিলে, তবেই বস্তর সহিত শাহার 

সর্ব ভাব, অবস্থা, রূপ, গুণ, শক্তি অবগত হওয়। যার । নচেৎ 

আত্মজ্ঞান একদেশী ব্যস্টিজ্ঞান মাত্র হইয়! পড়ে। এ 

চেতনায়, অগ্রিত্র্গের অবস্থা, জাগ্রৎ। স্বপ্ন, শধুণ্ডি ও ভির 

তিন্ন বাক্তিত্ব । বিরাটে আগ্রব্রন্ধের রূপ, ক্রিয়াময়, ভাবময়, 

গ্রকাশময় ও চিন্ময় বাত্তিত্ব। এই কয়েক ভাবে 'অগ্রিব্রঙ্গকে 

টিনিলে, তবেই অন্নিরঙ্গকে চেনা হয়, বা আত্মঙ্ছঞান ৬ন্মে। ইহার 

কোন এক ভাৰ পরিত্যক্ত হইলে, উহ! পুর্ণরূপে আঞ্জ্ঞান ন।মের 

অনুপযুক্ত । কেহ কেহ, বনু প্রচার জানের মধ্যে একগঞাতীয় জ্ঞানের 

নাম আত্মজ্ঞান বলিয়! উল্লেখ করেন, উহা! বাস্তবিক আয্মঙ্জান 

নহে। উহাকে আক্মঙ্ঞানের পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পাবে 

মাত্র। আত্মজ্ঞানের মধো, কোন জাতীয় জ্ঞানেরই সম্পূর্ণ অভাব 

নাত । তবে জগতের ও শরীগীর প্রয়োজনানুসারে সর্ব গাঁতীয় 

জ্ঞান ঘণাঁসম্তব প্রকাশ থকিতে পারে, সর্বক্দাতীয় জ্ঞান সর্বদাই 

পূর্ণভাবে জীব*শরারে বা৷ অন্তরে, বিকাশ থাকবার কোন হেতু 



আত্মত্বান ও তাহার প্রয়োজন। ১৮১৯ 

নাই । কিন্তু যে জ্ঞানে, আত্মার এক ভাব হুইতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের 

গ্রকাশ, বা ব্ছ ভিন্ন ক্ষিনন ভাবে প্রত্যক্ষ হলেও একই আত্মা 

অপরিবন্ধনীয় আছেন, এ ভাব প্রকাশ ন! থাকে, উহা! আত্মজ্ঞান 

নহে। অখ্মজ্ঞান অপরিবর্তনীয়, অথচ একই বস্তর সর্বতাব, ইহা 

প্রকাশ আছে। এইজন্ত আত্মজ্ঞান হইলে ব্রহ্মজ্ঞান অপ্রকাশ 

থাকেনা। এবং আত্মঙ্ঞানও ব্রহ্ষগান হইতে, কিছু মাত্র ভিন্ন 
জ্ঞান নহে । এই আত্মজ্ঞান লাত হইলে তাহার পক্ষে পর না 

থাকিলেও, ব্র্গ যেমন আত্ম-পর-হাব থাক। ও ন! থাক! উভয় 

ভাব আছে ও নাই, আত্মজ্ঞানী ব্যক্তিতেও সেইরাপ ভাব প্রকাশ 

থাকে; এবং তান তাহার শরীরি ভাবের সুখ-ছুঃথ শরীরি ব্যক্তিতে 

ও অশরীর ভাবের মুক্তি, সর্ব অশরীরি ব্ক্তির পক্ষে, সমান 

তাবে আছে জানিয়।, ষে ভাব আপনার মধ্যে প্রকাশ থাকায় 

অজ্ঞানের কষ্ট নিবৃত্ত আছে, যাহাতে এ ভাব প্রকাশ থাকিয়া 
সর্ব ভিন্ন ভিন্ন আত্মার প্রকাশে, আনন্দ বৃদ্ধি করে, তাহার চেষ্টা 

পান। কাল্পনিক সুখছুঃখ, যেমন অন্তঃকরণকে ব্যক্তিবিশেষে 
কোমল করে মাত্র, কিন্তু স্থখ ব1 দুঃখের পুর্ণভাব দিতে বিরত, 

সেইরূপ বিচারাদি দ্বারা, ষে আন্মজ্ঞানের তাব বুঝা যায়, উহ! দ্বার! 

আত্মজ্ঞানীর যথার্থ ব্যবহার ঘটে না। আত্মজ্ঞান, যেখানে প্রকাশ 

থাকে, সেইখানে আত্মজ্ঞানের ব্যবহার ঘ.ট | এইজন্ক লক্ষ [বিচার 

করিয়াও যেখানে বিচার, কাধ্য করিতৈ অক্ষম, সেথানে আত্মজ্ঞানের 

বিন্দুমাত্র অন্ুভূঠি, জীবকে কার্ষো নিষুক্ত করিতে সক্ষম । 

একারণ সাধনার ছার! ব্রহ্ম কৃপায়, আত্মজ্ঞান প্রকাশ হইলে, 

তবে উহার যথার্থ বযবভার হুয়, নচেৎ অসম্ভব । এ বিষয় সামন্ত 

বিচারে বু!ঝবার কোন প্রতিবন্ধক নাই। (%থ। যায়, মুখে আমর 



১৯৪ জো!তিঃপথ | 

সকপকেই শামা বলি। কি আপনার বা আপন নিকটবস্থী 
ব্ক্তি, কি অপর ব্যক্তিকে । কিন্তু এই নিকট ও পর ভাটা 

ভাল করিয়! ৰুঝিলেই। দেখিতে পাইব যে, একের স্থথত্বঃখ, 

আপনার সহিত অধিক সম্পর্কে রাখি, আর অপরেন স্থখ:খের 

বিষয় আপনসম্পর্কের ছায়ামান্র অন্তরে অনুভূত হয়। এই ভাবে 

আপনার ও পর ভাব সংরক্ষিত। এজন্ড যাহ! আমর] এক জন প্র 

ব্যক্তির জন্ত করিতে সমর্থ, তাহার সহম্রাংশের একাংশ অপর 

ব্যক্তির জন্ত করিতে সমর্থ হই না। এই আপন ও পরভাব আমার 

ক্রিয়াতবক অবস্থার সহিত সম্পর্ক রাখিয়াই ঘটে। এ কারণ 

যতক্ষণ পর্যাস্ত ক্রিয়াময় অগ্রিভাবের সহিত জীব' এক হইয়! সর্ব 

ভিন্ন ভিন্ন অনুভূতি আপনার বলিয়া গ্রহণ করিতে না পারে, 

ততক্ষণ পধ্যন্ত তাহার দ্বার! সম্পূর্ণরূপ আত্মজ্ঞানের কার্ধ্য ব। 

সর্ব জীবের হিতচে্। নিরস্ত থাকে : ব্বাপনার সহিত সর্ব 

জীবেরই হিতইচ্ছ। গুকাশ হইয়!, জীব যাহাতে জগতের হিত 

সাধনের অধিকারী হন, এই জন্তই আত্মজ্ঞানের গ্রয়োজন। নচেৎ 
অহঙ্কার বুদ্ধি করিয়া আপন ও জগতের অমঙ্গল ঘটাইবার শক্তির 

নাম আত্মজ্ঞান নহে; এবং এ জাতীয় আত্মজ্ঞান, পগতে নিক্পয়ো- 

জনীয় বা অমঙ্গলকর। 

গু শাস্তি শু শাস্ত শু শাস্তি। 



ভোগ। ১৯১ 

ভোগ। 

যেখানেই ইচ্ছার প্রকাশ, সেইখানেই ভোগ!ভোগ বর্তমান। 

কিন্ধ ভোগ' করিবার বাসন! থাকিলেও, ভোগ করিবার শিক্ষা না 

থাকায়, ভোগ পুর্ণমাত্রায় লাভ হয় না বপিয়া ভোগের প্রবৃত্তি 

জণবর্তই প্রকাশ হইতে থাকে । ভোগশিক্ষা থাকিলে. অন্ততঃ 

ভোগ করিবার পর, দীর্ঘকাল ভোগের বাসন! শান্ত থাকিতে 

পারে। যেমন তূক্ত পদার্থের সাধাংশ শরীরে অধিক পারমাণ 

আসিগে, পুনঃপুনঃ ক্ষুধা পায় না। 'এখং সারাংশ শরীরে না 

আপিয়া, অজীর্ণতা বশতঃ নির্গত ভইয়া বাইলে, আহার ইচ্ছা ও 

বারংবার আহার করলেও ক্ষুধার নিবৃত্ত হক্প না, বা শরীর বন্গিষ্ঠ 

হওয়! দে থাকুক শীর্ণ হইতে থাকে, সেষ্ঠ প্রকার অন্যান্য 
ভোগের বিষয় পুর্ণমান্ধায় ভোগ না হওয়ায়, অনবরত বাসনার 
দ্বার! দুঃখ ভে:গ ও হঠাশ হইয়া! অন্তকরণ ক্ষাণ ও জ্ঞানের ভান 

হইতে থাকে , দেমন আহার রীতিমত ভোগ ভঙলে বা পরিপাক 

হইলে, শরীর বলণ!ন্ হয়, “সই প্রকার অগ্াঙ্গ ভোগও যথাবিধি 

ভোগ করিতে পারিলে, স্বাস্থ ও মনোবুৰধির বলাধান হইয়। 

গানবুদ্ধির স'হত আত্মার প্রসন্নতা ঘটে। 

সামান্ত মাত্র মনোযোগ দিলে এ বিষয় সকলেই অনুভব করতে 

সমর্থ হইবেন । আগার কঞিবার সম্বন্ধে, যিন আত'রক্ক শীঘ্র 

শী আহার করেন তিন ভক্ত পর থের আম্বাদ ব৫টুকু পান, 

তাহ। অপেক্ষা, যিনি মন্েবোগের সহিত ধারে ধারে আহ!র 

করেন, তাহার আম্বাদ লাভ যথেছ অধিক, এবং এইভাবে 

আহার করিলে, শরীরের নিপ্রয়োজন অপস্থায়ঃ বারংবার আহার 



১৯২ জ্যে১পথ। 

বা আন্বাদ লইবার জন্থা সর্বদ! মুনের চঞ্চলতা ঘটে না। ইচাঁর 

প্রধান কারণ শরীর ও মন উভয়ই তৃণু হয়। আহার বিষয়ে 

যেরূপ দেখা গেল, অিন্তান্ত সর্ববিষয়ও এইভাবে ভোগ করিলে 

আনন্দভেগ অনেকাংশে তৃপ্ত হয়া শাস্তি পাইবার পক্ষে অগ্রসর 

হওয়া যায়। কি চেতনা, কি অচেহনা, উন্য় ভাবের মধ্যেই 

অন্নবিস্তর সকগ ভাবই ধহিয়াছে। চেতন জীবের মধ্যে ব্যজি- 

ভাব, অপর পদার্থে শিদ্দি্ট নামকরণের প্রয়ো্নীয়তা ভাব। 

চেতনার মনোবুদ্ি, অপর পদার্থে রূপ, গুণশক্তি। চেতনায় উন্দিয় 

ভাব, স্থলে তাপময় আম্বাদ। যেনন জীবচেতনা পদাথাদি 

ভোগে সমর্থ, সেইরূপ, জীববাক্তি জীবঠেতনাকেও ভোগ 
করিবার অধিগারী | কাম ক্রোধাদি এবং দয়া, শীলতা প্রভৃতি 

সর্ব গ্রকার গুণ, শক্তি দ্বারা জীবচেতনা, জীবচেঙনাকে ভোগ 

করিতে ও ভোগ দিতে পারেন। স্থুলের অপেক্ষা সুক্মের প্রসার 

অধিক বলিয়!, অনেক ভোগ আছে, যা! অচেতন পদার্থ হইতে 

পাওয়! যায় বলিয়া, অনু ভবে আইসে না । প্রী সকল ভোগ ভীব- 

শরীরের বাহির হইতে লাভ হইলে, উহা ব্রহ্মচেঙন! হইতেই 

প্রকাশ হইল বলিয়া ধারণা হয়| এ জাতীয় ভোগ লাভ অব 

লোকেরই ভাগ্যে ঘটিয়! থাকে। কিন্তু পরমাত্মা জীবরূপে এ 

সকল ভোগ দিবার জন্ত নিরস্তর উপস্থিত । এই জীবভাব হইতে উহা 

লাভ কর! জীবের পক্ষে সহজসাধ্য। ' ইহা পবিভ্রতা-ঃক্ষার সহিত 

তোগ হইলে, আনন্দ, ও অপবিত্র অন্তরে ভোগ, ছুঃখের নিমিন্তক 

হয়। যেমন স্থণ ভোগের পদার্থ তাপময় আম্বাদ বলিয়া, ইন্রি 

উহার ভোক্তা, সেইপ্রকার চেতনা বা ব্যক্তিত্ব ভাবময় বলিয়া 

ননবুদ্ধি ও ব্যক্তিচেতনার ভাগ্য । যেমন স্থুল শনীরে, সর্বস্থানে 



ভে।গ। ২১৪৩ 

অগ্ষি ও প্রাণশক্তি থাকিলেও জিহ্বা, উদর, ও ফুস্ফুদে প্র সকল 

আ.স্বাদ, বিশেষরগে প্রত্ধাশ পায় । জিহবা স।ক্ষ।ৎ সম্বন্ধে আন্বাদ 

গ্রহণ করে ওক্বনয় তৃপ্তি লাভ করে। সেইরূপ মন্*বুদ্ধি ও বাঞ্তিচেতন। 

সর্ব্বশরীরে 'ধাক। নত্বেও জীবাস্মার প্রকাশে এই নকল ভাব গৃহীত 
হইলে, তবেই চেতনার পূণ আনন্দভাবের ভোগ হয়। গেন স্কুল 

ন্িষয় গ্রহণজগ্, স্থূল ইন্দছ্িয়ের বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ ব্যবহার 

প্রয়োঞ্জন. দেইরূপ ভাব ও আনন্দ প্রভৃতি ভোগের জন্য, ভাবমর় 
মন, বুদ্ধি ও বাক্তিত্বের প্রকৃষ্ট প্রকাশ প্রত্যক্ষ থাকার প্রয়োগন হয়। 

জীবভাবই ভোগাভোগ করিবার কর্ত।। জ্ঞান গু ভাবের 

প্রকাশ ও ভোগ-ক্ষমতাহ জড়-চেতনার ভেদরক্ষা$ সীম । 

সর্বপ্রকার ভোগাব্াাদ লাত করিবার নত, পরমাম্মাই জীবরূপে 

প্রকাশমান। এই ভোগ তিনভাগে বিভক্ত । ছুঃখ, সুখ ও 

আনন । যাহ! অনিচ্ছায় ঘটে, উহ। হ£খ, ইচ্ছার পূণ হইলে 

সখ, এবং যাহ! ইচ্ছানিচ্ছাকে অতিক্রম করিয়া, বা ইন্ছানিচ্ছার 

লম্পর্করহিত হু£য়া, আত্মতে প্রকাশ পান্স, তাহাই আনন্দ । এই 

তিন গ্রকার ভোগেরই অধিকারী জীব এবং মব্দন্গীবের 

ভোগের মধ্যেই, এই তিনগ্রঞার ভোগ লাভ হহতেপারে। 

পারমার্থ জ্ঞানও, দুঃখের হেতু বণিয়! একজনের নিব প্রকাশ 

থাক! সম্ভব, পক্ষান্তরে জাগতিক ক্ষণস্থায়ী ভে'গেব মধ্যেও 

পূর্ণানন্দ লাত ঘটে । ঘিনি পরমাত্নীকে কাল বছিয়া দ্রেখেন, 

তাহার পক্ষে পরমার্থ-চস্ত। ও ভোগ, দুঃখময় বলিয়াই সন্ুভূত হত ॥ 

আর ধিনি দেখেন যে, যে পরমাত্ম। তাহার স্নেহের জনণী, দয়াময় 

পিতা, ও পরম বন্ধু, এবং সেই পরমাত্মাই একমত্র ছিলেন, 

আছেন ও থাকিবেন, এবং তিনি সর্বপক্তিমা্ন বাপয়া, সর্ব ভিন্ন 

১৭ 



১৯৪ জো তিঃপথ। 

ভিন্ন ভোক্তা, ০ভাগ ও ভোগাভাবে প্রকাশ। এরপ দ্রষ্টার পক্ষে, 

সুলপদার্থাদির ভোগেও আনন্দ লাভই, হইয়! থাকে । কারণ 

বাস্তবিক পক্ষে আনন্দময় পরমাত্মাই, সথখহ্ঃখরূপে অনুভূত হুন। 
এরূপ অন্থভবের কারণ, জীব মূলবস্তর আস্বাদলাভে অনিচ্ছুক 

থাকিয়া, বস্তর ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের ভিন্ন ভিন্ন আম্বাদ লাভের 

গ্রয়ামী। কিন্তু বস্ত না থাকিলে, কিছুই থাকিতে পারে ন1% 
এবং কেহ ইচ্ছা রাখুন, আর নাই রাখুন, নিত্য বস্ত চিরকালই 
থাকিবেন এবং বস্ত থাকিলেই তাহার আস্মদ, কিছু না! কিছু, 
জীবচেতনায় উপস্থিত হইবেই হইবে। এমত অবস্থায় ইহার 

আস্বাদ গ্রহণে অনিচ্ছুক থাকিলে, কষ্টই অনিবার্/। অতএব 

জ্ঞানী লোকের কর্তা যে, ভোগ-ত্যাগেচ্ছায় দুঃখ উৎপন্ন না 

করিয়া, উহার সত সব্বভাবেই বস্তব ও ব্ক্তি.ভাবের স্থথ 

ভোগের আকাক্ষা রাখেন) অর্থাৎ যাল্ততে ভোগ পূর্ণ মাত্রা 

গ1ভ হয়, তাহার জগ্ভ সব্বপ্রকার ভোগের স্কুল, হক্ম, কারণ ও 

তাহাদের নিত্য ভাবকেও ভোগ করিয়া ভোগ চরিতার্থ করেন, 

বা ভোগাতীত হন। এইবপে, ভোগ করিলে, ভোগ ছুঃখের 

কারণ না হইয়া, আনন্দেরই সহায় হইবারই সম্ভাবনা এবং 
এই জাতীয়, ভোগকে,. বন্ধনের কারণ বলিয়া! মনে না কিয়া, 

মুক্তিরই উপায় বলিয়া বুঝ! আবশ্তক। 

ও শা; ও শাস্তিং'& শাস্তি 

রাতে 
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আত্মানন্দ । 

অগত্তিহত স্থগআত, শাস্তির অভিমুখে প্রবাহিত হইলে, 

উহার নাম আনন্দ বলা যায়। যাহ! আছে লিয়াই অস্তি 

টবের জীবন, ভীাহারই নাম, আ্মা। যেজীব' এই আত্মাকে, 

সর্ব রূপ, গুণ, ক্রিয্নার সত গ্রীতিপৃর্ধিক আলিঙ্গনে সমর্থ, তিনিই 
আত্ানন্দ । 

অনেকেরই বিশ্বাস যে, আত্মা বস, সর্বপ্রকার বস্ত ও রূপ গুণ 

শক্তি হইতে তিন্ন এবং "সই আজ্মতেই ষাহার আনন্দলাভ 

হয়, তাঁহার নাম আআনন্দ । কিন্তু 'বাস্তবিকপক্ষে 'শায্মানন্দের 
এরপ ব্যবস্থ! হইলে, আত্মানন্দ অবস্থা, 'অন্ান্ত স্থুখাবস্থার সায় 

শ্ষণস্থ যী ভোগ মাত্র ন্বয়। এবং আত্মানন্দ পরিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে । 
(কম্থ আত্মানন্দ পরিচ্ছিন্ন বা ক্ষণস্থায়ী নহে, ইহ! নিত্য ও 

অপরিচ্ছিন্ন। অতএব, যাহা নিতা অপরিচ্ছেন্, তাহা কখন এক- 

দেশী অর্থাৎ কাহাকেও ত্যাগ করিয়া থাকিতে পারে না। 

অতএব, যে কিছু রূপ, গুণ, শক্তি, ক্রিয়া, বন্্ বা অবস্থা আছে, 

সমস্তকে, কি ভিন্ন ভিন্ন রাখিয়া, কি আঁভন্ভাবে, যে আনন্দ 

প্রকাশ পায়, তাহারই নাম আম্মানন্দ। আত্মনন্দ বা ব্রহ্গানন্দ 

একই ভাবের প্রতি লক্ষ্য কুরিয়া প্রয়োগ হয়। 

এই আত্মানন্দে, কাহাকে ও অপেক্ষা করিয়। প্রকাশ পাইবার 

প্রয়োজন হুয় না। কারণ মস্মা ব্যতীত, অপর কেহ বা কিছুই 

নাই। আত্মাকে পরচ্ছিন্ন ভাব দ্বার। বেষ্টিত করার জন্য, আতর 

পূর্ণ বিকাশ অপক্ষিত থাকে । এই ব্যষ্টিভার, অস্হিত হুইলেই॥ 



১৯৬ জ্যোতিঃপথ। 

স্বতঃগ্রকাশ আনন্দঘ্বরূপ আত্মাই আনন্দ আঙ্গাদময়রূপে প্রকাশ 

পান। এই অপ্রতিহত, নিরবলম্বন অস্তি মাত্রে বর্তমান ভাবই 
আনন্দ, বাঁ পরমানু । ্ 

ও শান্তিঃ, ও শাস্তি ও শাস্তি; । 

রর 

নির্ভর । 
পরমাআ্াতে, আত্মত্যাগ বা তীাহারই উপর সর্ধপ্রকারে 

নির্ভর কম। মন্ুযোর প্রয়োজন | ইহ। করিতে পারিলে, মনুষ্য 

কৃতার্থ হইতে পরে । এই ভাবের কতকাংশ অন্তরে রাখিয়!, 

পরমার্থ সাধন বা ষে কার্যে বিশেষ প্রবৃত্তি নাই, সেই সকল 

কার্যো পরমেশ্বর যাহা করেন, তাহাই হইবে বলিয়া, আলঙ্ত 

বা গদাসীন্ত প্রকাশ করেন এবং বাহ! এঠাহাদের প্রয়োজ নী 

বা ইচ্ছার অন্কৃল, সে বিষয় কর্তব্য শকের বাবহার রাখিয়।, পপ্রাণ- 
পণে উহা! সিদ্ধির চেষ্টা পাঁন। কিন্তু বাস্তবক পক্ষে, এতদৃভয় 

ভাবই দূধণীয় ও আত্মপ্রারণ! ব্যতীত অপর কিছুই নছে। 

নিশ্চিত রূপে ভর করাঈ, নির্ভর করা। বাহার সহিত 

পরিচয় না থাকে, ভাগার প্রতি নির্ভর অসম্ভব । এ কারণ 

ঘতণ্দন পর্যান্ত পরমা! দয়। করিয়!, অংজ্ীয় ভাবে জীবকে দেখা ন। 

দেন, ততদিন পর্যন্ত ঠাহার প্রতি নির্ভব্ন কর, জীবের পঙ্গে হুব্ধহ। 

এই জন্তই প্রয়োজনীয় বিষিয়ে নিজের এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়ে 

পরমাত্মার উপর নির্ভর করাই স্বাভাবিক । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে 

নির্ভরতা তাহারই লাম, যাহা প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় উভয় 

অবস্থাতেই সমান ভাবে জীবের পৃথক্ কর্তব্য-রহিত হইয়' ব্যবহৃত 
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হয়। আলগু!দি বশতঃ অনেক সময় আমরা, পারমাধিক কা্যের 
ফগাফল বা জ্ঞানমুক্তির,জন্ত, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে চাছি, 
এবং অথ[দি উপার্জন বা স্বাস্থারক্ষার্দির জগ্ঠ, 'নিজ কর্তব্যের বিষয়, 
যাহাতে কোন প্রকার ত্রুটি ন! হুয়,সে বিষয়ে বিশেষ ঘত্বশীল থাকি। 

যেন ইহাই দীড়াইয়াছে যে, বপিবার জন্ত আধিক ও পরমার্ধিক 
উভয় কাধ্য, পরমেশ্বরের অধীন বলিতে হইবে । অথচ আথিকাদি 

বিষয় জীবেরই আগ্নন্তাধীন ও -পরমার্থ _যাহ! অন্ধকারের মধ্যে 

রহিয়াছে, উহ! যদি বাস্তবিক থাকে, তাহা! পরমেশ্বরের হাতে আছে 

খলাই শ্রেক্ঃ। এইরূপ ভাব, অন্তরে পোষণ করিলেই, তবেই কাধ্যের 
ভেদে, পরমাত্ম! ও জীবের ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃত্বের আরোপ প্রয়োজন 

হয়। নচেৎ বাস্তবিক পক্ষে, মর্বকার্ষে, পরমাত্মার কর্তৃত্বের সহিত, 

তাগাতেই নির্ভর রাখিয়1, জীবের কর্তব্য পালন, ন্যায় ধর্ম ও 

'সিতে।র অন্তর্গত হইতে*পারে। 

সর্বপ্রকার ক্রিয়া, ভাব, অবস্থ। ও ফলাফল, হুঙ্গ ও স্কুলে 

প্রকাশ হইয়। থাকে। স্ৃক্মে ভাব, ও স্থুলে ক্রিয়া বা অবস্থার 

বিকাশ) কারণভাব, সুক্ষ প্রেরণ। করেন, সুধা, স্থুলকে ক্রিয়ার 

অবস্থায় আনে। এই অন্ত যাহ! স্ু্মস্থুল উভদ্ন রূপে প্রকাশ 

ন। থাকে, উহ! জাগতিক ভাবেও মত্য নহে। এ কারন পরম।থ- 

বিষয় সকলও স্কুল সুক্ষ ভাবে জঁড়িত। পরমার্থভাবের যে অংশ, 

কেবলমাত্র ক!রণে অবাস্থৃত* বলিয়া ধারণ। করা যাঁয়, উহ1 সম্পূর্ণ 

রূপ ব্যর্থ কল্পনা! । [নিভরত, সধদ্ধেও বুঝ! প্রয়োজন যে, যে 

নিভঃতা স্ৃণ সুক্ষ ব্যবহারের সহিত সম্পর্কঃহিত, উহাও নির্ভ- 

রত্ত নহে । অতএব, আপন কর্তব্য পালনের সহিত পরমাম্মার 

কর্তৃত্ব রক্ষ! ও তাহারই ইচ্ছায় বা শক্তিকে ও দয়ামম জীবের 



১৯৮ জ্যোতিঠপথ। 

সিদ্ধি, এই ভাঁক অন্তরে রাখিয়া সর্ব বিষয়ে, অশান্তি-রহিত হইয়া, 
নিরালম্তভাবে, যার ছব।রা যে কার্ষোর সম্(বন, তাহার দ্বার! সেই 

কার করাই, পুর্ণরুপ নির্ভর ব। আত্মত্যাগ । এইরূপ নির্ভর ব! 

আত্মত্যাগেই জগতের ছিত। বিপরীত ব্যবহার অমঙ্গল 

অনিবার্য । 

ও শান্তিঃ, ও শান্তিঃ, ও শাস্তিঃ | 

কর্তব্য | 
বাহ] রত হইবার সম্তাঁবন! আছে, তাহার দাম কর্তবা। ষে 

ক্রিয়ায়, জীবের অছিত উৎপন্ন হয়, তাহা কুকর্ম সংজ্ঞায় অভিহিত । 
অতএব হিতকর ক্রিয়াই,কর্মীনামের যে।গ্য । এই হিতাহিতের গ্রত 

রক্ষা বাখিয়াই করবা অকর্তবা শর্ষের বাবহুর | এই ভাবে দেখি 

বুঝা যায় যে, জীবের হিতের জন্ঠ, জীবশগীরে যে শক্তির ব্যবহার, 

'তাহারই নম কর্তব্য। 

স্থলই,ক্রিয়।র পূর্ণ বিকাশ) একারণস্থুলে প্রকাশ না পাওয়। 

পর্ষান্ত। কর্তবোর ও পুর্ণ অবয়ব লাভ হয় না। জীবের পর্ব গ্কাঁর 

স্থথদুঃখ ও ব্যবহারঃসুলে শুক্র সহত মিশ্রিত অবস্থায় ঘটে। এক 

জনের কোন ব্যনহার গ্রহণকাঁলেও্ড যেমন স্থুল ও সুশ্ন উভয় রূপের 

প্রকাশ থাক! গ্রয়েজন,সেহইয়াপ বাবহার প্রদানের সময়ও স্যশ্ম স্থল 

উভয় ভাবই প্রকাশ পায়। নচেং অন্থভব নান্তি। যাহাতে এই 

ছুই ভাবই জীবায্ম।র হিতকর হয়, তাঁহ।ই মনুযোর কর্তব্য । 

স্থল ও স্ুপ্প ভেদে, কর্তবাও ছুট প্রকার; প্রথম--জীব থে 

স্থন শরীরকে অণহম্থন করিয়া প্রকাশ রহিদ্বাছেন, যাহাতে এ 



কর্তব্য । ১৯৯ 

জীবশরীর, জীনের বাসোগপযোগী হয়, ও অপর ,জীবের অহিত- 

কর ন! হয়, দে জন্ত যে সকল ক্রিয়ার আবশ্তক উহা কর|। 
'্বিতীয়তঃ-তাহার অন্তঃকরণের প্রকাশ, যাহা! অপরের 
আনন্দদায়ক হয় এবং নিজেও আনন্দে থাকিতে পারেন, 

সেই ভাব রক্ষা । এই উন্রয় প্রকারে, স্থুল সুক্মে প্রকাশ 

খাকিলেই, একটী মনুষ্যের প্রকৃত কর্তব্য পালন হয়। 

সর্ব প্রকার হিতানুষ্ঠানই, কর্তব্যের অন্তর্গত। অতএব জীবের 
হিতানুষ্ঠান না হওয়া পর্যন্ত, কর্তব্য পালন নিবৃত্ত থাকে। 

হুন্মু ভাবের উদয় না হইলে, জ্ঞানরুত ক্রিজার* গ্রকাণ* হয় না। 

ষে!ক্রয়৷ জ্ঞানক্ষে অবলম্বন না করিয়া 'গ্রক।শ, উহ! কারণের 

আনন্দভাব হইতে লক্ষ্য চাত। যেহেতু, কারণ বা ব্যক্কিভাৰ 
জ্ঞানকেই অবলম্বন করিয়া প্রত্যক্ষ । জ্ঞানের প্রকাশ অপ্রকাশ, 

শ্কারণন্বরূপ পরমার ইচ্ছাধীন। অথবা যে ভাব প্রকাশ 

হইলে, জীবের পক্ষে ক্রিয়/রূশে প্রকাশ হইবার আশ!, উহা 

পরমাজ্মার দয়া-সাঁপেক্ষ । খ্(কাজ্ষ। ব্যতীত দয়ার ব্যবহার নাই; 

অত এব য!হ1, জীনশক্তির বছিরে রহিগ্জাছে, উহ! জীবে প্রকাশ 

পাইবার অজ», পরমাত্ম(র মুখাপেক্ষী হইয়া জীবের হিতের জন্ত 

উহ! প্রাপ্তর জাকাজ্ষা রখ! মনুষোর পক্ষে একটা মহৎ কর্তব্য। 

এই কর্তব্যই, সর্ব কর্তবে)র মূল ব! কারণস্বরূপ। 

উঁ পাস্িঃ,উ পাস্তিয, ও শাহি১। 



২৬৬ জ্োতিঃপথ। 

মুক্তি ও স্বর্গলাভ। 
অনেকানেক পণ্গিতগণ বেদের মুক্তিপ্রসঙ্গ শ্বীকার করেন, 

আর কেহু কেহ বলেন, বেদে মুক্তি প্রসঙ্গ নাই। মনুষ্য' শরীরে ব| 

পৃথিবীতে ব্রাহ্মণ হইয়! জন্মগ্রহণপূর্ববক যজ্ঞাদি ক্রিয়া করিয়া) বন- 

কাল স্বর্গে ন্ুখতোগ করতঃ ফল-সমাপ্ডিতে পুনরায় জনয গ্রহণপূর্ববক 

যজ্ঞাদি ক্রিয়। ও তাহার ফলম্বরূপ, পুনরায় স্বর্গনুখভোগ ঘাটবে। 

এইরূপে, অনস্তকালই, জন্ম মরণ এবং পৃথিবী ও স্বর্গীলাভ মনুষ্য- 

জীবনের মহৎ উদ্দোষ্ত । উপনিষদাদদি শাস্ত্রে মুক্তিরই সুখ্যাতি ও 

ন্র্গাদি তোগের, তুচ্ছতাই দুষ্ট হয়-_-এইরূপ"' একটা সন্দেহ 
পপ্ডিতগণের মধ্যে আছে। কিন্তু যদি বিচার করিয়া! দেখা যাস, 
ঘে, কে স্বর্ণভোগ করে, আর কেই ঝ| যুক্তি লাভ করে; এবং স্বর্গ 

ও মুক্তি কাহার নাম, তাহ! হইলে, এ মীমাঞ্া, সহজেই নিরাক্ 

হইতে পারে। 

কি স্বর্গ নরক, কি বন্ধন মুক্তি, জীবাত্ম! বা মনেরই ল।ভ হ্য়। 
পরমাত্বাভাবে শ্বর্গ নরক, ভোগ বা বন্ধন মুক্তিনাই। যে 

জীবাত্মার পক্ষে নরক আছে, তাহার পক্ষে স্বর্গ । যাহার বন্ধন- 

ভাব, তাহার জন্ত মুক্তির উল্লেখ । কিন্তু যদি কোন বাক্তি, সত্য বা 

ব্রহ্ম বা যত্তদ্ভাবে, অবস্থান করেন, তাহার পক্ষে, এই লকলের 

কোন ভাবই নাই। অথচ' সকল ভাব ভিন্ন ভিন্ন ভাবুকদিগের 

জন্ত, আপনাতেই অবস্থিত রাখিয়াছে বলিয়াই দেখেন। কারণ 

যাহ! আছে, তাহ! সত্যেই স্থিত। যর্দ বাস্তবিক পক্ষে কেহ 

আপনার পক্ষে স্বর্গ নরক, বা বন্ধন মুক্তি না দেখেন, তাহা হইলে 

তিনি অপরের পক্ষে উহা আছে, ইহা! কেন দেেখিবেন? তিনি ত 



মুক্তি ও শবর্গলাত ] হ৪৩ 

জানেন যে, বাস্তবিক পক্ষে একমাত্র পরমাত্মাই নিতু বিরাজমান ) 

তাহ! ছাড় দ্বিতীয় কেহবা কিছু নাই । তবে তিনি, কাহাকে ও 

কি বস্তকে, স্বর্গ, নরক ঝ! বন্ধন মুক্তি বা ভোগ্য ভোক্তা বলিয়! 

দেখিবেন?” আরও যদি তিনি একমাত্র আপনাতে ঝ 

পরমাত্ম।তে, ভিন্ন ভিন্ন ভাব আছে বলিয়া বলেন বা ভাবেন, 

তাহ হইলে, এ ভাব তাহাতেই রহিয়াছে | এমত অবস্থায় অপরের 

পক্ষে যাঁহা আছে, 'অথচ তাহার পক্ষে নাই, এবূপ ভাব রাখিবার 

প্রয়োজন কি? তিনি সহজেই বুঝিতে পারেন যে, ষে ব্ক্তি 

বন্ধনকে কষ্ট বলিয়! ভাবিয়াছেন, তিনি মুক্তির তীয়াণী এবং যিনি 

ক্কে নরক বলয় ধরিয়াছেন, তিন কষ্টের উপশমকেই 

স্বর্গ বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ভাবের পার্থক্য এই ধে, এক 
জনের ভাব, একবার আসিবে, আবার যাইবে ; আর এক জনের 

"ডাব আর আসিবেন্ঠা। এতছুভয়ের ভাব ও অবস্থা, বাস্তবিক 

পক্ষে একই । কারণ বাস্তবপক্ষে পরমাত্সা ব্যতীত কি আছে, 

যেখানে, আসা যাওয়া সম্ভব, বা যেখানে না থাকিবার বা যাইবার 

অনিচ্ছা ? পরমাত্মার মস্তিত্ব অদ্বিতীয় অর্থাৎ পরক্রহ্ম ব্যতীত অপর 

কিছু নাই, এই ভাব রাখিয়া উভয় ভ!বের সামঞ্জন্ত রক্ষ! করিলে, 

একলনকে আশা যাওয়া এবং আর একজনকে না আদিবার ভাব, 

রক্ষ! করিতে হয়না । বাস্তবিকপক্ষে, এই আস যাওয়া, বা, না 

আসা, স্থানকে ভিত্তি করিয়া বর্তমান নহে। ভাবকে ভিত্তি রাখি- 

য়াই উল্লেখ। মুক্তি আকাঙ্ষাকারীর, না আসিবার প্রবৃত্তি, কষ্টেরই 

চিরনিবৃত্তি পাভের চ্ছ। এবং ন্বর্গকামীরও আশ।-কষ্টের নিবৃত্তি। 

তবে স্বর্গকামীতে চিরনিবৃন্তির আশা নাই। কিন্তু কাহার ভিতর 

কোন ভাব, বর্তম'ন থাকিলে বানা থা.কলে কি আসে ব1 যায়। 
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যদি দেখা যায়়.ষে. মুক্ধ পুরুষগণও পূর্থবীতে .আগহন করেন 

ব স্বয়ং ভগবান্, জীব মূর্তিতে, স্থখ ছুঃখ ভোগ করেন, তখন 
জীবাত্ম(র যে স্বর্গ। মুক্তি কল্পন। উহা কষ্টের বিরাম বাতীন্ত 

আর কিহইবে? যে বান্তি যুক্ত হইলেন, পরমাত্বার এ শক্তি 
চিএকালের জন্ত কখনই নই হইয়। যাইবে না, পরমাত্মাতেই 

থাকিবে। পরমাম্মাতে থাকিলে, পরমাত্মাই যখন স্বয়ং প্রকার, 
অথব। অবতার মুস্তিতে ব্রহ্মব্যক্কিভাবেও প্রকাশ হন, তখন 
মুক্ত প্ররষের পুনঃ প্রকাশের নিষেধ দেখা যায় না। ইহাদের 

উভয়েরপ্ভাব মর্দি পূর্ণমারায় সত্য হয়, অর্থাৎ স্বর্গভোগাকাজ্জী 

বাক্তি, যদি সত্য সত্যই অবগত হয় বা প্রত্যক্ষ" অনুভব করে যে, 

তিনি বাক্তি, একবার ন্বর্গে সুপভোগ করেন এবং আব।র কর্মক্ষয়ে 
পৃথবীতে আসিয়। কর্মফল সঞ্চয় করেন, তাহা হইলে, যেব্যক্তি 

আপনাকে চিরমুক্ত, অথচ শরীগী মবস্থায়ে শরীরি-ভাবে, ভোর, 
করিলেও, কখনও ভোগ!|ভোগ নাই ইহ! বুঝয়াছেন, তাহার 

সহিত একই মত বা ভাবাপন্ন।? কেবল পার্থক্য এই সে, 

একজন মাতআ্সাহঙহ্ক।র ও নিশক্তির অধিকার বোধ করয়। 
কর্মকল(ফণ স্বর্গ নরক প্রভৃতি ভাব রাখিয়াছেন, আর একপন 

ব্র্মাহস্কার রাখিয়া £নই নকল তভোগাভোগ ও স্থথ দুঃখই ভে।গ 
করিতেছেন। মুক্তিকামী ও যেষণ মুখ দুঃখ ভোগ সহ করিবার 

জন্ত অন্তরে একটা ভাব রাখেস। স্বগকামীর উপাসনার ব্যবহারও 
শাহাই। কিন্ত বাস্তবিক পক্ষে, কেহই প্রকৃত সত্যকে জানিয়া 
বলিতেছেন না। এইঙ্গস্তই বিরোধ দৃষ্ট হইতেছে । নচেং 
ভয়কেই আপন আপন মত ব ধারণ] ত্যাগ করিয়।৷ উভদ্ন 

প্রকার ধারণার সাঞ্্যাবস্থায় আদিতে হইত। 
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স্থল পরীর ধারণ করিলে, কেহই সম্পূর্ণক্ূপ কষ্টের হাত হইতে 

এড়াইতে পারেন না । এ্রজন্থ মুক্ত পুরুষ বা অবতারগণও কষ্ট 
লইয়৷ থাকেন। এই কষ্টকে নরক ধরিলে, প্াপরীরী বা ভাবময় 
অবস্থায় যে' কষ্টের নিবৃত্তি, তাহার নাম শ্বর্গ) এবং যাবতীয় 

স্থখভোগ, আত্মতেই অবস্থিত বলির।, মুক্ত পুরুষও ন্বর্গভোগ ব। 

সুপ্নশান্তি লাভ করিয়া! থাকেন। যে আম্মা আপনাকে মুক্ত 
দেখেন, ভিনি মকলকেই মুক্ত পুরুষ বপিয়্াই জানেন। তিনি 

আরও জানেন যে, জীব আপন! হইতে বিমুখ হুইয়াই স্বর্গ নরক 

ও বন্ধন মুক্তি শব্দ রাখিয়, ইহার এক একটা ভাঁব করনা করতঃ 

জাগতিক সপরপ্রর্কার ভিত রক্ষার সহিত নানা প্রকার সুখ ছঃথ 

বন্ধন মুক্তির আম্বদ ক্কোগ করিতেছেন মাত্র। এই স্বর্গ নরক 

বা বন্ধন মুক্তি, জগতেরই বিষয় রূপ। জগদতীত ব্রন্ষে ঝ 

আঁত্বায় স্বর্গ নরক ঝ৷ রন্ধন মুক্তি নাই। 

স্বর্গ ও মুক্তি ভাবের মধ্ো, বিশেষত্ব এই যে, যাহার কল্পনার 

স্বর্গ, তাহার পক্ষে কষ্টের ধিরাম ও সুথের প্রকাশ আকাজ্ক। 
রহিয়াছে। আর মুক্তিকামীর পক্ষে স্ুখছোগের আকাজ্ঞ। 

নিবৃত্ত থাকিয়া! কেবল কষ্টের উপশম প্রবৃত্তি বর্তমান। কিন্তু 

বাস্তবিক পক্ষে মুক্রিকামীও শান্তি নামক একজ্জাতীয় ভোগ 

লাভের আঁশ। রাখেন, কিন্তু প্র ৫ভাগ যে ইন্দ্রিয় দ্বার! লাভ হইবে, 

ইহা মনে করেন না। আত্মার স্বতাৰ আনন, এই জন্ত আত্ম। 

একাকী থাকিলে এর আনন্দ আত্মাতেই প্রকাশ থাকে মাত্র। 

পরমাত্ম। অদ্বিতীয় অর্থাৎ পরমায্ম! ভিন্ন অপর কেহ বা কিছু 

নাই, এই ভাব রাখিয়া স্বর্গ কল্পনা করিলে, মুক্তি ও স্বর্গ একই 

ভাবে দীড়ায়; অর্থাৎ অদ্বতীয় পর্মাত্মাতে, সর্ব ভিন্ন ক্বিন্ন 
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ভোগ অ।ছে বলিয়াই ন্বর্গাি ভোগ ঘটে। স্বর্গ অশর কিছুই নহে, 
পরমাত্মারই আনন্দ বা সুখরূপ আঙ্বাদ মাত্র; এবং ইন্দ্রিয়া্দি ও 

পরমাত্বা হইতে অপর কিছুই নহে। পৃথক্ ভাব ব্যতীত ভোগ 

ঘটে না বলিয়াই, পরমাত্মর আত্মভোগের জন্গ, পার্থক্য ভাব বা 

শক্তিই ইন্দ্রিয়ক্ূপ। এই ভাবে দেখিলে, স্বর্গ ও মুক্তির বিশেষত্ব 

অতি অল্প। আরও মুক্তির কামী, মুক্ত পুরুষ নহেন এবং তাহার 
ভাব সত্য ভাব হইতে, দূরেই অবস্থিত। একারণ মুক্ি-কামনাও 

অন্ান্ত কামনার স্তায় অজ্ঞানতাপূর্ণ। এজন্ত কথিত আছে যে, 

মুক্তি প্রার্থন। করিলে ও, পুনরায় জগতে আপিয়৷ পরে মুক্ত হইতে 
হয়। বাস্তবিক পক্ষে জীব কোন কামন| রাখুন* গার নাই রাখুন, 

বাহাতে সৎ অর্থাৎ জীবাক্মার হিতকর কার্ষেয রত হন ও হিত- 
কার্যে, আপনার ও অপর মকলেরই প্রণত্তি জন্মে, তাহার জন্ত, 

জ্ঞান লাভের চেষ্টাই মনুষ্য মানেরই কর্তব্য। এই কর্ত'য পালন 

করিলে, যাহ! জীবাত্মর প্রাপ্তব্য আছে, তাহ! অপ্রাপ্তি থাকে না। 

অক্ঞানত1 বশতঃ ইহা চাহি, বা উহা'চাহি না, এরূপ জেদ রাখিয়! 

কোন কার্যই কর! উচত নছে। কারণ যিনি অন্ধ হইয়া, নিজের 

দর্শন জ্ঞানের বর্ণন। করেন, তাহর পক্ষে, উহা। ধেমন বাতুলত। 

মাত্র, সেই প্রকার অভ্ঞানাচ্ছন্ন জীব আপনার মঙ্গল জানিয়ছেন, 

মনে করিয়া কার্য করিলে, ইহ! অপেক্ষ, অখোধতার কোন 

ংশে খর্বত1 দেখ! ধায় নাশ এইক্কন্তই সর্ব বিষয়, সর্ব কম্ম, 

যাগ যজ্ঞাদির ফলাফল পরমাত্মীতে অর্পণ করিবার বিধি। 

অর্থাং সৎ বা জীবহিতকর কার্ধা করিয়া উহার ফলাফণ 

পরমেশ্বরে স্তম্ভ রাখিয়া, তহার প্রতি, প্রীতিনিষ্ঠাযুক্ত হুইলে, 

জীব সর্ব সৎকাধ্য ও সর্ব যজ্তের ফলম্বরূপ যজেশ্বরকেও পাত 
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করিতে পারেন । ফ্জ্ঞাদিন ফগলাত কর! ত তাহার পক্ষে অতি 

তুচ্ছ বিষয় খলিয়াই বোধ ইয়। "» 

বেদ জ্ঞনিগণের বঙ্গ প্রাপ্তির কথ! মাছে . এবং ব্রন্মজ্ঞান, 

সর্বহূঃখনাশন, বলিয়াই প্র সন্ধ। এমগ অবস্থায়, মুক্কি গ্রসঙ্গ ন! 

থাকিণেও, ব্রন্ধের সহিত গভেদত্ব ধা! সর্বহঃখের অবদানকে মুক্তি 
বলিয়! উল্লেখ করিবার, কোন মাপন্তি দখা যায় না, 'কাএণ, যদি, 
অমুক অখস্থ,ই, জীবান্ম,র ছুঃখের অবস্থ। হয়, তাহ! হইলে, সর্ব 
ছঃখ-ন্বারুহণর মবস্থাই, জীণাস্মার মুক্ত মবহা। ভাবা বা শবের 

ভে? রক্ষার জঙ্ঠ, তত রাখিলে, অনেক লময় মতা হাব, মন্তুঃকরণু 

হইতে দুরে চলিঞ্া যায় এ।ং স্বভাবতঃ জীব হঙ্কার মুস্ঠি 

বণিয়াই, তেদ রাখিতে শত্বাঃন্। এইই ভাবের মলনের 'দক্কে 
লক্ষ চু ত হইয়া, শব্ষের দে রক্ষার সহিত, মাআ্মার৪ ভন্রে ভে, 

রঙ্গ॥ কিয়া) বুথা শকঙ্গালে পণ়্িতে,ছন। ণাস্তবিক পক্ষে, 

ত্রহ্মানন্দই স্বর্গ সুখ বা ন্বর্ণভোগ এবং ব্রহ্মভাবে অবস্থনই 

মুক্তি। স্বর্গ ও যুক্তি উঠয়৯ এক মার পরমায্মার অ:ননের 

বিকশ। এবং পরম!স্ম। কি স্বর্গ, কি মুক্তি, উভয়েরই অতীত ২স্ত 

যাহা, তাহাই। কাস্ণ, হঙ্ষ, স্থূল, হীক্্রগা,দ সব্প্রকার তির ভঙ্গ 

ভাবের বদ্ধনরহিত শবস্থার সহি, পরমাম্মর ভন্ন ভিন্ন রূপে 

প্রকাশের সুখ,ম্বাদের নাম স্বর্গ এবং ইন্দ্রিযারির অতীত ভাবে, 

আপক্তির ছুঃখ হইতে পরত্র;ণ পাইয়া প্র-দ্ধর এক আনন্দ আনব. ৭ 

ভাবের নম, মুক্তি খাথা হইয়াছে কন্ধ বাস্তবিক পক্ষে যতক্ষণ 

7, এই ছুই জাতীয় ভাব, একত্র জীবাস্মযয় গ্রকাশ হয়, ততক্ষণ 

মুক্তিও মুক্ত নহেন, স্বর্গ ও নরক খলিক্া বুঝ! প্রয়োজন। অর্থাৎ 

যাবৎ প্মাম্মার এক [নিত্য সপদিবর্তপীয় স্বাদ ভাবের সহভ, 

১৮ 



২৬ জো তিঃপথ। 

তাহারই ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশে, সুখ দুঃখের আস্বাদ একত্র, এক ও 

ভিন্নভ।বংজ্জিত হইয়া জীবাত্ু।র প্রকাণ না হয়, তাবৎ স্বর্গ ব 

মুক্তি, শব মাত্রেই থাকে | যাহা আছে, সমস্ত লইয়া ব্রহ্ম! যন 

্দ্মভাবে বিরাজ করেন,তিনি যথার্থ মুক্ত ঝা ন্বর্গায় ধক্তি। অতএব 

যিনি, যে শঞ্কে গ্রহণ করিয়া, ছুঃথবর্জিত হইতে ইচ্ছ রাখুন ন 

কেন,পরমাত্। ব্যতীত হুঃখ নিব'রণের গন্তাণন। নাই । এবং তাহাকে 

প্রাপ্ত হইলেই, সব্ব ইচ্ছার চরিতার্থ তা বা ছঃখের উপশম হঁয়। 

মোক্ষ ও ম্বর্গের পার্থক্য ও একতা এইরূপে ধরিলেই, মধ 

ববাদের শাস্তি হহতে পারে। যেমন নাত্মা ও হীন্ত্রয়, বন্ধ ও 

প্রকাশ, ভাবে এক, কিন্ত ক্রিয়। পরম্দরেগ পুনক্॥ অথচ আত্ম। 

ও ইন্দ্র উশয় ভাব, একএ না হইলে, মুন ও বুদ্ধ প্রকাশ হয়ণা 

ও সর্ধ ভোগাভোগ অগপ্রকাশ থাকে । যেমন ক্রিয়ার আন্বাদের 

জন্য, এ ছুয়েরহ [মলন গ্রাক।শ আশ্গ্তক হয়, সেইরূপ, কি সে 

আসশ্বান কি স্বর্-আন্বা? উভয়,আগাদের মধ্যে একই আনন্দ 

আব্বার রহিয়াছে । এই আনন্দ াস্বাদ লাভের জগ্ই। ক শুক 

ভাব, ক ব্বর্গ অর্থ।ৎ সুখভাব, উঠয়ই প্রয়ে(জন। ছুঃখের উপশম 

ও শাস্তর আশা, উভয়ের মধ্যেহ, সমান ভাবে আছে। তবে 

লোকপ্রচনিত স্বর্ণ, ইং্দ্রয়ের চ'রতার্থত1 এবং -মাক্ষ, সর্ব কষ্টের 

উপশম ও আনন্দরূপে প্রকাশ “বা অবস্থানকে বুঝ। আবশ্তক। 

এই ভাবে স্বর্ণ ও মুক্তর“পার্থক, সহজ যোজনা এইভস্ঠ 

ব্যর্থ শঙ্খ জাণ ভেদ করিয়!, পরমাত্ম।তে নিষ্ঠাধুক্ত অন্তরে তাহার 

আক্ঞ। পালন বা জীদহিতে রত থাকিলে, যাহার যাহা প্রয়োজন, 

তাহা পরমানু! হইতেই, সহজে পুরণ হইতে পারে। এবং হহ 

কর! জ্ঞানী মাত্রেরইু কর্তব্য। ও শান্তিঃ ও শান্তি; ও শান্তি । 



কিসে মনতরধা সৎ হয়। ২০৭ 

কিসে মনুষ্য নৎ হয় ? 
জ্ঞানী, বিজ্ঞানী 'প্রভৃতি ব/ক্তিমাত্রেরই বুঝ! ্রয়োজন যে, যতত- 

দিন পর্য্যন্ত, মন্ুধাগণ সৎ না হইঈনেন, ততদিন পর্যান্ত, জ্ঞানবিজ্ঞান 

ব1 সাধনার দ্বার!, লক্ষ লক্ষ স্বখশান্তিকর বিষয় আবিষ্কৃত হইলেও, 

মন্দুঘাকুল হুঃখ এড়াইতে কখন, কোন মতে, সমর্থ | হইবেন না। 

সতএব যেমন সুখকর বিষয় আবিষ্কারের চেষ্টা রহিয়াছে, সেইরূপ, 

মন্তুদাগণকে সতাবাঁদী, শ্টায়পরাষণ, বু'দ্ধমান্, জ্র।নীংদৈহিক সামর্থা- 

শালী ও সহিষুট করিবার জন্য, উহার অপেক্ষা ও সহস্র গুণ ধিক 
গ্রস পাওয়া প্রয়োজন । | 

মানব স্কুল শরীরকে ' অবলম্বন করিয়া! যা থাকিবে, 

তাব পৃথিবীতে যতপ্রকার ভোগ আছে, ও সকল ভোগ, 

সকল শরীরকে ভোগ -করিবার বা দিবার জন্ত আকর্ষণ 
কবিবেই কবিবে। কারণ, স্থুলভাৰ লইয়াই মন্তু'ষার জীনত্র 

বস্তা | যাহা মনে ভোগ হয়, উহা ৪ শরীরস্থ অবস্থাতে এবং 

পরীবী ব্যক্তি বা পদার্থাদ হইতেই ভোগ হইয়া থাকে। স্কুল 
শরীর যে একমার অগ্রিন্ধপ, ইহা বুঝ! কষ্টনাধা হইলে 9, ইন্জরিয়- 

গণকে অগ্ররূপে অনুভব কর! জ্ঞ।ণিগণের পক্ষে অনায়াস-সাধা। 

এবং বায়ু পদাথই যে গতি ঘটায়া, স্থুপ শরীরকে রক্ষণ, নাশ, 
টঠ।ন, ফিরান, থামান গ্রতৃত্তি কার্ধা করিতেছেন, ইহাও বুঝিবার 

[বশেষ প্রতিবন্ধকতা নাই । এখন বিব্চেনা করিয়া দেখা আন্ত ক, 

এই আগ্ন ও বাযুশক্তি, শরীরে প্রসন্ন ব। শান্তভাবে না থাকিলে, 

কি প্রকারে শরারার দ্বারা, শাস্ত বা প্রসন্নতাঁঞগনক কার্ম্যের আশ! 

করা যাইতে পারে। কাঁটা বুনিয়া ধান্তের আশ! যেমন নিম্ষন, 



২০৮ ক্ষো।ঠি£পর্ধ। 

এবং নিরাশ। ও দুঃখ উতপুরনট করে, সেইরূপ শ্দীরের অগ্নি ও 
বাঁযুকে শস্ত না রাখলে, পী শরীরী ব্যক্তি হতে সৎকার্য্যের 

প্রত্যাশা, শির্ব দ্বিত র পরিচায়ক ও তাহাতে আশ:তঙগজনিত কষ্টই 

উৎপন্ন হুয়। |] 

অর্প ও রাষুরূপ, ইত্ত্রয় ও ক্রিপা সকলকে নিগমিত করিতে 

হইলে, অ'গারের প্রঠি প্রথন দৃষ্টি রাখ! প্রয়োজন। কারণ আহ্র্য। 
পদার্ঘই, শরীরের রকম।ংসাদি ও ইন্দ্রিয়রূপে প্রকাশ হয়। এমন 

ভ্রায বা এত, পরিম।প আহার করা উচিত নহে, যাহাতে শরীরে 
অণতরিক্ত পরিমাণ তাপ বদ্ধিহ হইয়া, মনকে আন্দোলিত করে; 

এবং এত অল্প আহ!র9 গ্তায়বিরুদ্ধ, যাহাতে শরীরে, কষ্ট বাঁ রোগ 

উৎপর করিয়া মনের বিক্ষেপ জন্মায়। যেমন মাহার সম্বন্ধে 

নিয়ম রক্ষার প্রয়েজন, সেইরূপ, পদিশ্রমের বিষয়েও বিশেষ নিয়ম 

রক্ষা হওয়া গ্রয়োজন। অঠিরিস্ত পঞ্গিন করিলে, স্থল শরীরে 

অগ্নিশক্তির আধিছ্যতাব প্রকাশ পায়। যেমন অতিরিক্ত কাধ 

করিণার জন্ত, ইক্দ্রদষশক্তি অশ্ব হাবি রূপে অতবিক্ত পরিম!ণ 

প্রক(শ হয়, সেইরূপ ইন্দজরিঘ্, অস্বাভাবিক ও অণতরিক্ পরিম!ণ 

তোগের জন্তও আক।জ্ফা করে। এষ অ'কাজ্জ', বিশেষরূপ প্রবল 

হইলে, জ্ঞনী ব/ক্তিগণের পক্ষে ও, অদ্্ানীর অপেক্ষ, অধ চ দুর্দশা" 

গ্রান্ট হওয়া, আশ্চর্ষে র বিষয় নহে |? অতএব মন্ুষাগণকে মত ও 

স্থির দ্বিসম্পনন রাখিবার জন, আহার ও পর্রশ্রমের বিষয়ে, বিশেষ 

লক্ষ্য রাখ! ও নিয়ম পালন করা অবশ্যাক 1 হারা মনু ষ্যর ঠিত 

চাহেন, তাহাদের কর্তয,যাহাতে জীন শল্পায়ালে গ্রগোজনীপ় পনি 

দ্রব্য আহার ও পরম্পবেব ব্যবহারে পরম্পর তুপ্িলাভ কর্রতে 

পারেন, তাহার চেষ্টা রাখেন। কেবলম্র সাহ।রের সামগ্ুস্তে ও পুর্ণ 



কিসে মনুষা সৎ হয়। ২৯৯ 

মঈলজনক ফললাভ অসস্তব। পরিশ্রম এমন পরিম।ণ থাকা গ্রয়ো- 

জন, যাহাতে শারীরিক বায়ু অতিরিক্ত চঞ্চল,জড়ীভূত বাঁ স্থুলশরীর 

অধিক পরিশ্রাস্ত হইয়া, উহার দাবী শোধরূগ,.অতিরিক্ত ভোগা” 

কাজ্ষ! না করে। যদিও, এবিষয়ে সাধারণের লক্ষ্য অতি অল্প এব 
অনেকেই হয়ত এবিষয় ভাবিবার প্রয়োজন, আছে বলিয়াও, 

মনে করেন না, কিন্তু বিচার করিলে দেখিবেন, পরিশ্রমের নিয়ম 

রক্ষা ও সৎ হইবার পক্ষে ইহ! বিশ্ষে প্রয়োজনীয় । 

আমাদের মধ্যে যে, কারণ, নুস্ম, স্থুলশরীর ও ইন্জরিয়া্ি 
রহিয়াছে, ইহাদের মধো যে শরীর যন পরিমাণ পরিশ্রম করে, সেই 

শরীর তত পরিমাণ স্থখের আকাক্ষাও রাখে । সুখের আশ! 

ব্যতীত, শরীরে কোন"শক্তিই, স্পন্দিত হইতে চ'হে না । এমন কি 

ভয় ভাবনার দ্বারাও যে মনের স্পন্দন, তাহা ও স্থুথভোগের জন্ঠ বা 

স্ছুঃখ নিবারণার্থ চেষ্টাত্ম টদ্তব। অতএব জ্ঞানিগণের বুঝা প্রয়োজন 
যে,যদি কোন ব্যন্তির €কান শক্তি অধিক থাকায়, তাগার ৪ 

অপরের ক্ষতি না অমঙ্গল হইবার আশঙ্কা থাকে, তাহা হইলে, 

কেনল মাত্র, তাহার সেই শক্তির প্রকাশের সহিত যুদ্ধ না করিয়া, 

যে কারণে, বা যে জাতীয় আহার ও পরিশ্রম বাভয় তাবনাষ 

জন্য, উক্ত শক্তি অস্বাভাবিকরূপে প্রকাশ পাইতেছছে, তাহার 

স্থনিয়মের বাবস্থ। করেন । নচেৎ কেবলমাত্র শক্তর প্রকাশ, 

আহত হইলে, এ শক্তি কখনই সংপূর্ণরূপ নিরস্ত হইবে না; নরং 

অপরাপর শক্তির পাহাধ্য লইয়া, আঘ!তকে অতিক্রম বরিবা 

চেষ্টাই, তাহাতে বৃদ্ধি পাইবে। শক্তির প্রতি, প্রতিহ্ন্্ী হই 

জীবকে সৎ করবার চেষ্টা পাওয়ায়, বিপরীত ফলের আশস্কাই 

পুর্ণমাায় রহিয়াছে। 



২১৪ জ্যোতিএপথ। 

মনুষ্য যাবৎ জীবিত থাকিবেন্তাবৎ তাহার স্ুুখ-চেষ্ট। রহিবে। 

এই সুখের ভাব অন্তবে রাখিয়া, ইহাকে শরব্বে বা ভাষায় এবং, 

নানাপ্রকার ভদ্রতা ও সাধুতা রক্ষার স্িত, নান! লোকে ভিন্ন তিন 
শবে প্রকাশ করেন মাত্র। কিন্ত উহা, স্ুখ-চেষ্টা ব্যশীত পর 
কিছুই নহে। 'এষন কি,যাহাকে নিক্ষাম হইবার ইচ্ছ। বলা হয়, 

তাহাও) স্থথেরই চেষ্টা মাত্র। যাহ! একজনের পক্ষে সুখ তাহ? 

গকলের পক্ষে সুখ, নাও হইতে পারে, এবং ধাহা অদূরদপ্ণর 

পক্ষে প্রীর্থনীর, 'তাহা দূদর্শীর পরিত্যাজ্য হওয়া স্বাভাবিক! 

কিন্ত স্ুথ ব৷ শান্তি, চেতন! মাত্রেরই আকাজ্জণীর়। তবে ভাষার 

কৌশণ রাখিয়। পূর্ণমাত্রা় চাহিয়া ও, যেন চাহি না, এরপভাব 

অঞ্জানীর চক্ষে প্রতিফপিত করা অসস্তব নহে। ধাহাদের সুল 

শরীরে, এসং ক্ষণস্থায়ী জাগতিক অবস্থান কালে মাত্র, আপনার, 

স্বাঁসত্ব বোধ আছে, তাহার! তাহার উঁপযুক্তও সই কাল 

পরিমাণের জথাকাজ্ষ। রাখেন । আর বাহার আপনার হৃক্ষ ব! 

হগ্মাদাপ স্ঙ্গভাব মধগত হন, ত'হাঁর। সেই জাতীয় ও যিনি যত 

কাল নি স্থামিত্ব ধারণ! ব। বিশ্বাস করেন, ঠিনি তত কালই 

স্থণশান্তির প্রার্থী হন। যেমন জ্ঞানী অজ্ঞানীর সুখের চেষ্ট। ও 

প্রবৃত্তি, ভিন্ন ভিন্ন হইপেও» সখাকাজ্ষা একই এবং একজন 

নরদ্রের যাহাতে সুখ, একজন রাজার পক্ষে, উহ বিশেষ কষ্টকর 
'অবস্থ।) সেক্প্রকার শরীরার্তিমানের তারতম্য, স্ুখছুঃখের 

বিষয়, ভিন্ন তিন হইলেও, যাহ! স্থথ, তাহ! চিরকালই সুখ, সুখের 

বিষয়ঃ (ভি্ন ভিন্ন হইলেও সখের ভিন্ন ভিন্ন আব্বাদভাব নহে; এবং 

স্থথ জ্ঞ'নী অজ্ঞানী, ধনী দরিদ্র সকণেরই প্রার্থনীয় | 
্বাবশরীরের বা ইদ্ড্িয়ের স্বভাবিক রাজ! মন। যেমন 



কিসে মনুধা সৎ হঁয়। ই১৯ 

স্ন্দিয়াদি শীস্ত ন। থাকিলে. মনের চঞ্চলতা আইসে, সেইরূপ 
মনের অশীস্ত অবস্থায়, ইন্দিরাি চঞ্চল হইয়! পড়ে। একদিকে 
ক্রিয়। বা পরিশ্রম দ্বার!, যেমন অগ্ম ও বাুর নঃনাগ্রকার গতি ও 

গ্রকাশ হয়, অপর দিকে, অন্থরের ভাবের প্রকাশ হইলেও, এ 

প্রকাশ, ইন্দ্রিয় বা স্থলশরীবের প্রতি সম্পূর্ণনপ মাধিপত্য করে।' 

ঘাবার প্র শরীরের বিকৃতি অবস্থা, শরীরীতে আহত হয়। 

এইরূপ ঘাত-প্রঠিঘাত, শরীর হইতে মনে ও মন হইতে শরীরে 

আসিয়া উপস্থিত হয়। এই গ্রকারে কিশুভকি অশুভ, উভয় 
প্রকার ভাব ও কার্দ্য, স্থলশরীর হইতে মনে এবং মন হুইতে স্থুল 

শনীরে বিস্তার পাইয়া, ক্রমে এক সময়,কি মনে কি স্থুলশরীরে 

উভয় অবস্থাতেই একই তানে একই স্থুরে গাহিতে থাকে । স্বেহ 
পদার্থ মনকে যেমন 'ও যত শীঘ্র, আর ও কোমল করিতে পরে, 

"রূপ অন্ত কোন ঞক্তিই মনকে তত শীঘ্ব আয়ত্ত করিতে পারে 
না, এবং চেতন পদার্থ হইতে এই ভে'গল!ভ হয় বলিয়াই, ইহ 

একটা পরম টৎকৃ্ ভোগ্য মধ্যে গণ্য । অন্ত এব ধাহাতে মন্থুযোর 

অন্ুঃকরণ প্রীতিলাভ করত শীন্তভাবে থাকিয়া, মানসিক ও 

শারীণর ক যথোপবুক্ত কার্ধয করিয়!, পবিত্র আহার, বাস, সংদর্গ ও 

ভাঁবলাতে সমর্থ হয়, ইহা করা, জগৎহিতৈষী ব্যক্তি মাত্রেরই 

বর্তব্য। 

জীবশরীরে অগ্সি ও বাঁযুর জন্ত,ষেমন কতকগুলি কর্তব্য দেখ! 
গেল,যাহ1! না হইলে জীবের পবিত্রতা রক্ষার প্রতিবন্ধকত উপস্থিত 

হয়, সেইরূপ বাহ জগতেও কতকগুলি ব্ষিয়ের পবিত্রতা অর্থাৎ 

জীবের মঙ্গললাভের উপযুক্ত অবস্থ। ন। ঘটিলে শান্তির আশ! ছুর।শ। 

মাত্র। দুর্গঞ্ধ ও রুক্ষ পদ।র্থ শরীর ও মনকে রোগগ্রস্ত করিবার 



২১২ জেটোতিঃপথ। 

একটা প্রধান,সহায়। অপরপক্ষে সুগন্ধ এবং স্সিগ্ধ পদার্থ শরীর এবং 

মনের সুখ ও স্বচ্ছন্দতাদায়ক। যাহাতে সগ্ধের বিস্তার এবং 
ছুর্গদ্ধের বিনাশ “ঘটে, তাহা লোকালয়ে রক্ষা! করিতে পারিলে, 
জীবের শরীর ও মনের পবিত্রতা রক্ষা! করা ও ঘটান সহজপাধ্য 
হয়। যেমন জীবে মন হইভে ভাবের প্রকাশ হুইয়! গতি বা 
ক্রিয়াদি বা! ব্যাবহারে উপস্থিত হুয়, সেইগ্রকার জগতের 'প্রক$শ 

পদ! বা চেতনায় ভাবের উদয় হইয়া, জাগতিক ক্রিয়া বাঁ অবস্থ। 

উৎপন্ন হয়। যেমন জীবের মধ্যে প্রসন্নতা অপ্রলন্নতা রহিয়াছে, 

সেইনূপ* পরমাগ্ার প্রকাশভাবে, প্রসন্নতা অগ্রনননত। আছে। 

এ কারণ প্রসন্নময় পরমাতআ্মাকে, প্রকাণে প্রন রাখিবার জন্গ, 

প্রকাশের সহত প্রীতি ভক্তি ও যত প্রকার সদ্খাবহার সম্ভব, তা! 

মনুষা মাত্রেরই করা গ্রায়োজন। ইহ! হইলেই সর্বজগতের 

ছিতের জন্ত, কি জীব শরীরগত, কি বিরাট ব্রহ্দের নিকট মনুষ্য ধা 

সর্বলীবকেই সৎ করিবার অনুষ্ঠানের, ক্রটি থাকে না।॥ নচেৎ 

সর্বতোভাবে জীবের হিত বা জীবকে 'পৎ পবিত্র করিবার চেষ্ট 

নিরস্ত থাকে । অতএব কেবলমাত্র মনুষকে সহ্বপদেশ দিয়াই 

জ্ঞানিগণের পক্ষে সৎ করিবার কর্তণ্য শেষ হয় না। ইহ! বুঝিয়! 

যাহাতে সর্বজীব পরমানন্দে থ।কিতে পারেন, তাহা ব্যক্কি মত্রেরই 

করা কর্তব্য। 

ও শাস্তিঃ, ও""শান্তিঃ, ৫5 শাস্তি: | 
সহসা সপপক্ 



পরিশিষ্ট | 
সাংখা ও সাংখ্যাতীত জ্যোক্তিঃস্বরূপ গুরু মাত! পিতা পরমার, 

পরক্রহ্ধই দাংখারূপ ইন্দ্রিয় বা জ্ঞ/নভাবে প্রকীশ হইয়া, সংখ্য। 

অর্থাৎ ভিন্ন ভিন্ন বিষয় ও বিষলজ্ঞানরূপে অনাদ কাল হইতে, 

ততঃ প্রকাশ আছেন। যাবৎ সাংখারূপ জ্ঞান, তাবৎ সংখা! 

বা বিষয়ের ভিন্ন গ। এ কারণ, এক বা প্রথম সংখ্সার ব্যবহার, 

তাহার প্রত গাপধনার জন্য প্রয়োজন হইলেও,যতক্ষণ পর্ধান্ত,সাধক 

সংখা ও সাংখ্যবর্জজত ন! হন, ততক্ষণ পর্যন্ত সত্য অপ্রকাশ 
থাকে। একারণ সংখ্য। ও সা'খ্যেব সাম্যাবস্থা অর্থাৎ যেখানে 

এই দ্বই ভাব আভিদে নাম, রূপ শক্তি, প্রত ভিন্ন তারহিত 

ভাবে অবস্থান করেন, তাহাই ব্রঙ্চভাব। যাবৎ এই ভাব প্রকাশ 

ন] হয়, তাবং সংখা। ও সাংখ্য, ব্ষিষ ও বিষনী তোক্ত: ও ভোগ 

পৃথক থাকিবেই থাকিবে এনং হিন্ন ভিন্ন রূপ জগদ্ভ'বে, 
ব্রন্ম আত্ম দ লুপ্ু বা সুপ্ত ভাবেই অবস্থিত করিবে। এইজন্য 

সংখ্যার ও সাংখে:র প্রথম প্রকাশন্ূপ একমাত্র চৈশহন্যময় 

প্রক্কাশের ধান ধারণার আবস্ত £₹। যেমন শিষয় ও বিষয়ী এক, 
সেই প্রকার চেতন! ওগ্প্রকাশ একই বস্তু পদ৫থ ও রূপ। অহঙ্কার 

বা বাক্তিভাবের প্রাবলতায়, চেতন, এবং নিরহঙ্কার ও বাক্তি- 

বর্জিত ভবের আধিকে।র প্রকাশে, নাম, রূপ প্রকাশাদির 

আস্বাদ লাভ হয়। একারণ জগদ্ব)াপ।রে স্থষ্টি ও আটা নাম 

একই অবিনাশী ব্রহ্ষরই হইয়াছে । +যেখ!নে দৃষ্টি বা জ্ঞান 



২১৪ জোতিঃপণ। 

ভিন্নতার উপর সংস্থ'পিত, সেখানে সৃষ্টি নাঁম বা শব্দের বাবভাঁর 
আর যেখানে অভির্নতার প্রতি লক্ষা, সেইখানে আপনার না 
পরমাত্মারই উপগিতি এ ব্রন্মভাবের অনুভূতি বর্তমান । লক্ষ্যই, 

সংখ্যান্ীত পরব্রহ্গে, এক ও এক ছুই গ্রতৃতি সংখ্যা ভীবভাবে 

প্রতিফণ্লত রাখিয়াছে, যাপৎ জীব থাকিবে, তাবৎ লক্ষ্য অলক্ষা 

হইবে না, একারণ এ্রঙ্দভাবে উপনীত না হওয়] পর্য্যন্ত, সংখা। ও. 

সাংখোর মাহাত্মা জীপহৃদয়ে রাজত্ব করে। দর্শন ও বেদাদির 

সন্বদ্ধে9৪ এহবরূপে বুঝা প্রয়োজন। 

বাস্তবিক পক্ষে যাহার অস্তরে যে আস্ব।দ নাই, তাহার পক্ষে 

যেমন, সে আসশ্বাদের কল্পনা, অসম্ভব, সেইরূপ, ব্রঙ্গাস্থাদ বিহীন 

অবস্থায়, সমন্ত ব্রহ্ম বলিলেও, তাহার পক্ষে, অব্রহ্মই ভাসিতে 
থাকে। 

জী-ভাব ব্রহ্মভাব নহে। এ কারণ জীবের লক্ষ লক্ষ 

চেষ্টাও জীবভাবেরই অন্থর্গত বলিয়া, উহার দ্বার! ব্রন্মভাব প্রকাশ 

অপস্তভব। এ কারণ, হক্গগসাদ বা ব্রাঙ্গীল ইচ্ছ। বা দয়। ব্যতীত, 

বহ্ধপাভের কোন, উপায়, টপায় নে । অথচ তাহার ইচ্ছায়, 

তানি, ততপ্রাপ্তির মে নিমিত্তক, দয়া করিয়! রাখিয়াছেন, তাহার 

দ্বারা সহজে তাহার দর্শন লাভ সস্ভব। এ কারণ, ভক্তি-গ্রীতি- 

শদ্ধাযুক্ত কার্য ও নিরহসঙ্কার ভাবে, সাহার শরণাগত না হইলে, 

কোন সাধনক্রিয়াই, সাধন! নামের উপযড্র নহে, এবং তাহাই 

সাধনা, যাহ। দ্বার!» এই সকল ভাব হৃদয়ে প্রন্ষটত হইয়!, সরল 

অন্তঃকরণে পর্মান্মার দয়! মাত্র আকাজ্জণীয় হইয়া, "তাহার জনা, 

তাহারই মুখ তাকায়! থাকবার প্রবৃত্তি জন্মে। এই প্রবত্তিই 

পর্মাস্মার দম্াকে মানঝ্হপয়ে প্রত্যক্ষ করায়। বাস্তবিক পক্ষে 
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তাহার দয়া, সর্বতোভাবে প্রকাশ রহিয়াছে যত পরিমাণ * 

নির্দয়ত!-ভাব আমাদের হৃদয় হইতে অপসারিত হয়, তত পরি- 
মাণই তাহার দয়া, প্রত্যক্ষ হয়। সেইজনা,, পরমাত্মার দয়া- 
শক্তিকে'লাভ করিবার প্রয়াসে, আপন হৃদয়কে দয়ায় ভিজাইয়! * 
রাখার গ্রয়োজন। কারণ আমাদের হৃদয়ে যে ষে শত্ভি প্রকাশ 
থাকিবে, আমরাও পরমাত্মাতে সেই মে শক্তির বিকাশ দেখিব। 

এ কারণ সর্ব্ব বিষরকে, এক পরমাত্মা।ণ্ষয়ে, এবং সর্বশক্তিকে, ৭ 

এক চিংশক্তিতে ও সর্ব আম্বাদকে, এক আনন্দনূরর্ততে ভাবন। বা 

ধ্যান ধারণার বিধি । ৭... * 
যাবৎ জীব” তাবৎ মহ্ঙ্কারযৃক্ত চেষ্ট। বর্তঘান। এ কারণ, 

বন্তদ্ভাবে স্থিত নাভির জন্ঠ, প্রধন 5;. বহু ভন্ন ভিন সংখ্যাকে 

তিনি (অর্থাৎ জ্ঞান, জ্ঞাতা ও গ্তেয়) এই ঠিণকে একে (অর্থাৎ 

অ।ননদময় বস্ত মঞত্রে প্রকাশে) আনিলে, একেরই অধিচলিত 

অবস্থাই, যত্ত্দৃভাবে প্রকাশ থাকে। এইজন্ত অদ্বৈত জ্ঞানের 

সহত, আনন্দমমঞ ব্রহ্গেব আস্মদই, স্ব ডন ভিন্ন ভাবে লাগাইহবার 

জন্য অস্তি মাত্রে বা সমস্তই ব্রঙ্গ এবং বর্গ ক্ছুই নগ্ন এহ ভাব, 

ও শব্দের বাধার; এবং এইজন/ই স্থছ ও অ্া ভাবের ও 

শব্ের প্রকাশ। নণেৎ সৃষ্টি কোন কাণেই হয় নাই। পরব্রহ্ধ 

আপানই একমাত্র বিরাজমান আছেন। 

এক ও এক পর না খাকিলে। ফেমন কোঁন গণনাই হয় না, 

সেইরূপ চৈতস্ত গু জড়, চেতন। অথবা ব্যাক্ত ও ভোক্তা, ভোগ্য 

ন1 থাকিলে, জগৎ নাম হয় না। পদার্থের আস্বাদদ জড়তা, এখং 

বাক্তির আন্বাদে, চেতনার আনন্দভাব অনুভূত হয়। প্র 

আনন্দময় এবং ব্যক্তিভাবের মধ্যে আনন্দ"অ।ছে বলিয়াই, ঝক্তি* 
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গণ, জড় পদার্থ সপেক্ষা, চেতন! ব্যক্তির সম্মান ও জড় অপেক্ষা, 

ব্ক্তি্তনার ভোগের আন ক্ত রাখে । এই আসক্তিই, অহঙ্কার, 

নে, দয়, প্রীতি, ভূ.ক্ত ও কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃ'ত 

সর্ব প্রকার মনের প্রবৃত্তির উদ্বেধক। যাবৎ, এই সকল ভাব, 
"চেনার নিশন্দ ভবে অবস্থান না করে, তাবৎ ব্যক্তিচেত না, 

ব্যক্তিচেতনার দ্বাৰ আকৃষ্ট হয়। এই আবর্ষণই জগতআ্রোত। 

নিবৃত্ত ও প্রবুত্ি ছুইটী ভাব না থাকিলে, আোত থাকে" শা ৷ 

এই জন্ত, সাধকের গক্ষে, শান্ত অবস্থায় স্বিতিলাভের প্রয়েংজনে, 

প্রবৃত্তি ও নিগৃন্তি উভয়কেই শিবৃন্ত করার বিধ। 

বস্ত থা(কশেহ শক্তি । এবং শক্তির প্রকাশই* অবস্থার ছেদ 

রক্ষা! করে। এ কাস্ণ, বসন্ত সর্ব মব্ঞ্রাতেই, বস্তভ.ব ছির 

থাক। মবেও, গুণ শক্তি ও অবস্থা বশতঃ অবস্ত বিয়া প্রতীমম|ন 

হয়। বস্থর ধাঁঃণা না ংইলে, স্তর ভগ্ন ভিন্ন অবহাকে, অস্ত 

ব্য়াই বোধ হইবে, বিস্কু বস্তু ধ.রণ। ঘটিপে, সমণ্ই বস্ত বা 

বস্তঃই প্রকাশ বলিয়া! প্রত্যক্ষ হয়। এই জন্ট, সত্য উপন্.বর 

আশায়, ভিন্ন ভাবের পরিহার ও এক ভবের ধ্যন-ধারণ 

আহক । এই এক ভ'ধ, স্থির হ্ুপেহ বস্তু মাত্র বর্তম:ন 

থাকে। প্রকাশ ব্যতীত ধারণা শাহ । অন্চ প্রকাশ ধাগণার 

মধ্যেও অপ্রক।শ ভাব মাছে। ব্যকভ,ব বাব্যক্ত্ব প্রকশই, 

প্রকাশ ও অপ্রকাশকে, একে মানিয়। ফেলে । এ কারণ ব্যক্তচীন 

প্রকাশ ধারণা, 'বপরাত (কেও শক মানে। পক্ষান্তরে বক্ষ 

একাশ, নর্বব ভাব ভাবকে, চক্ষের আল ক রয়া,চেতনার আম.? 

দনে সমর্থ । এই শাধদ দ্বতীয়পাথত হইলেঈ, স।ংধক১ আপনিই 

যাহ! তাহাই বর্তমান খন, ৭া ব্রহ্ম অভেদে থিত হন। 
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জগৎ, ভিন্ন ভিন্ন অন্বাদমন্্। এই আস্বাদের যুধ্যে, মখ্মপর 

ভাবই, যুখা ভবে, অবস্থান করে। যেখানে বা যে আস্বাদে, 

প্রীতি সংযুক্ত ছয়, উহ৷ আপন ব! আপনার নিকটু হয়। এবং 

অপ্রীতিই ভিন্নতার পোবকতা করিতে যত্্বান্। অতএব আপন 
হদয়, প্রীতিরসে ভিজাইয়া রাখণে, সর্ব আম্বাদই আপন ব| 

গুটীতিময় হইয়। অ।পিবার সম্ভাবনা অধিক। জগতময় আপনারই 

আ্ম। বা পরমাত্মারই রূপ, এই ভাব, রক্ষা করিলে, মতের দিকে 

অগ্রনর হইবার সুবিধা হয় বলিয়াই, সাধন অবস্থায়, ইহার আহ্বাদ 

ভাব লইয়!, সর্ব্ঘ তিন্ন ভিন্ন তাবকে, আপনার সহিত এক করিয়া, 
প্রকাশ থাকিবারস্উদ্দেশ্ত । এই উদ্দেশ্ত তখনই সিদ্ধ হয়, যখন 

সুখ, দুঃখ ও হর্ষ বিষাদে, প্রীতি পুর্ব £ গ্রহণ করিবার শক্তি 

প্রকাশ পাক্স। এই শক্তি প্রকাশ হইলে, আন্ঞা, আনন-মান্ডে 

অস্থিতি করে। এই ্লাণন্দই ব্রহ্মানন্দ। ইহার জন্ত সর্বপ্রকার 

স।ধন। ও সর্ব :ভন্ন ভিন্ন ভাবকে একে আনিবার প্রয়াস । 

জে]াতিঃই ব্রন্ষের ব্যক্তিত্ব বা আদ প্রফাশ। এই জে]াতিঃ, 

আন্বাদ ও জহঙ্কারময়। ইহ। ছুই ভাগে বিভক্ত হইলে, চেতন! ও 

জড় অথবা অহঙ্কাররূপ জীব ও আস্বদরূপ বিষয় ভাবে প্রত্যক্ষ 

হয়। আস্ত ও নাস্তি, অথব। প্রকাশ ও অপ্রকাশকে ভিত কারয়ই, 

বিভেদ স্থিত। কারণ, যদ্ধি সর্বপ্রকার মস্তভাব প্রক।ণ থকে, 

তাহ! হইলে নির্ণ॥ করিবার*কিছুই বা কেহ থাকে না। সর্বপ্রকার 

অভাব-ভাবেও ন:্রি, নির্দেশ অপস্তভব। অতএব যাহা! কিছু 

আছে বা! নাই বগা যায়, উহ! কতক ভাবের প্রকাশ ও কতক 

ভাবের অপ্রকাশ দৃষ্টিঠেই বার্ণত হয়। এই দৃষ্টিই এক মাত্র 

প্রকাশে, (বতেদদ্ধপ লীম। হুইয়। রহিয়াছে'। বাব প্রকাশ 
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অপ্রকাশ ভাব, তাবং বিভেদ অবস্থিতি করিবে ) এ কারণ ব্যক্তি 
ভাবের ধারণ! না হইলে, িবিভেদরহিত অপরিবর্তনীয় ভাব 

অপ্রকাশ থাকে। , বিভেদদের নিবৃত্িই, সর্ব প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির 

অথব। ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশের নিবৃত্তি বা সাম্যাবস্থা,। সাম্যেই 

ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত থাকেন। এবং ইহার বিপরীত ভাব অর্থৎ বিভেদ 

অবস্থাই জগৎ * দ্বন্দই, ছুঃখ উৎপন্ন করে এবং বিভেদই ন্বরক্ষার 

ভিন্তি। অত ধব ছুঃখই জগৎ রূপ এবং এই দুঃখ ধা! জগৎ 

হইতে পার হইবার জন্যঃ বিভেদ ভাবকেই অপসারিত করা 

প্রয়োজন। গএকারণ, জগদ্ব্াাপারেও, যেখ।নে যত ভেদ, 

নেখানেই তত দুঃখ এবং যেখানে ভেদ বত অস্তগত, সেইখ।নেই 

তত ম্থখ দু হয়। ব্যক্তিাব, জ্ঞান ও মন্্রান, এই ছুই ভাবে 
প্রকাশ থাকিয়1, সর্দ্ঘ ভাবের উদয় অস্ত ঘটায়। উদয় অস্তকে; 

এবং অস্ত উদয়কে, অপেক্ষা করিয়াই বর্তমান । একারণ এফ, 
রদস্বরূপ নিত্য প্রক!শভাব, অস্ত্রে প্রকাশ না হইলে, উদর 

অস্ত) ঝ জ্ঞান 'অজ্ঞান ভাব, তিরোহিত হয় ন। বলিয়াই, এক রস 

বা আস্বা্রময় অপরিবর্তনীয় ব্যক্তি চেতনা বাঁ গ্রকাশকে ধারণ! 

করিয়া, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ অগ্রকাশ বা জ্ঞানাজ্ঞানকে 

জলাঞ্জণি দিবার প্রয়েঈ্গন। শুদ্ধ চেতনাময় ব্ক্তি প্রকাশই, 

এট জ্ঞানান্ঞানের এবং বস্থ ও "রূপ, গুণ, শক্তি, জড়চেতনার, 

সাম্যাবস্থ। | এ জন্য ব্রহ্গ, উপনীত হইবার জন্ত, ব্যক্তি চেতন ব! 

গ্রকীশের ধারণার 'প্রয়োলন। এই ধারণার অচঙত্ব অবস্থাই, 
বঙ্গ বন্ধু বততত। 

জ্ঞান না প্রকাশেই সর্ব গ্রকার ধারণ। ;$ অজ্ঞান বা অগ্রকাশে 

ধারণ।র ভাভাবকেই বোধ করায়। অথচ এই বোঁধাবোধ না 
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জান, প্রকাশেই স্থিত। একারণ, প্রচাশ- অগ্রকাশাভীত বা 

জ্ঞানাজ্ঞানের অতীত হইতে হইলেও প্রকাশ ব! জ্ঞানকেই ভাবন। 

করিতে হয়্। নচেৎ ধারণা অসম্ভব এজগ্ত,,য়েখানে প্রকাশ 

ব! জ্ঞান, ম্পন্দনরিত ভাবে প্রকাশ, তাহাই ব্রহ্ম প্রকৰশ বলিয়। 

উল্লেখ অছে। 

্ ইন্দ্রিয় সকল বাহ্ বিষয় সকলকে গ্রহণ করে। কিন্তু মন- 

বুদ্ধি না থাকিলে, উহ। ব্যক্তির পক্ষে, গ্রহণ কর! হয় না। অতএব 

মনবুব্ধি ব| অন্তঃকরণই ধারণ, করিবার আধার। এই আধার হর 

ন। থাকিলে, ইহাতে যে প্রকাশ অবস্থিতি করে, তাহাই প্রকাশ 

অপ্রকাশ রূপে 'প্রতীযমান হইয়া, জ্ঞানাজ্ঞান বা ভাবের উদয় 

অস্ত ঘটায়। অতএব 'এই আধার অর্থাৎ অন্তঃকরণকেই স্থির 

রাখিতে পারিলে, তনেই প্রকফীখ হ্িরভাবে অবস্থান করে। অর্থাৎ 

অস্তঃকরণ ভাব, এক র7ক্তিভাবে প্রকাশ হইলে, তবেই ব্রহ্গ ব্যক্তি 
আম্বাদ লাভ হয়। এই জন্তই নিত্য প্রকাশ অন্থভাতির ষ্ঠ, 

অন্তঃকরণের স্থিরতা আবশ্তুক ৷ 

ইন্দ্রিয় বা জগৎই, অন্তঃকরণের প্রকাশের নিমিশক। এজন্ত 

যাবৎ ইন্দ্রিয় বা জগদৃভাব, তাবৎ অন্তঃকরণ স্পন্দিত হয়। এহ 

স্প দন নিবারণের জগ্তই, ইন্ত্রিব ও বিষয় সকলকে নিত্য ব্যক্তি 

ব্র-্ষরই উপস্থিতি বলিস ধারণার আবশ্তাক। নচে২ংম্পন্দনগাহত 

ভ:বে, অন্তঃ করণের অবস্থৰ অসন্তব। অন্তঃকরণের ্পন্দন অহরহ 

বন্তমান। এইজ» ব্রদ্ধবস্তই জগং বলিয়৷ প্রতীভি হইতেছেন, 

একই বহু) এই সম্যভাব ধারণায়, অন্তঃকরণের শান্ত অবস্থা 

ঘ:ট। শাস্ত অবস্থায় [যণনি থাকেন, তাহারই নাম ব্রক্ধ বা যংতং। 

ক্রিয়াই, হন্দ্রয়ে। প্রকাশ ব1 ইন্দ্র়াপি। অর্থাৎ ক্রিক) 
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ভাবই, আত্ম!র উত্্রিয় অবস্থা বা স্থলজগতরূপ সুখ ছুঃখ। যাবৎ 

ক্রিয়া, তাবৎ জগৎ। এই জগদ্ভাব মুছিবার জন্যই, ক্রিয়ারূপ 

ইজ্জিয়ের প্রকাশকে, নিক্রিমরূগে রাখিয়া, জগত্তের বিপরীত দিকে 

লইয়া যাইবার চেষ্টায়, ব্রন্মেরই, একমাত্র উপস্থিতি চিস্তনের দ্বার 

ইন্দিয় সংযম করিবার বাবস্থা । এই ইক্দ্রিয়ের সংঘমে, মলের 

স্থিরতা, মনের স্থিরগা বস্থায়, বৃদ্ধির প্রকাশ, বুদ্ধির প্রকাশে, আস্থার 
অনুভূতি জ্ঞান, আত্মংগুভাবে, সত্য ঝ! ব্রহ্গই প্রকাশ থাকেন। 

সত্যকে. বুবাবার জন্তই, সত্যোর সত্য ও মিথ্যা উভয় তাব 

জানিলে? তবেই 'সতাকে সত্য মিথ্যার অতীত অথচ সত্য-মিথা! 

রূপে প্রকাশ, বলিয়া বুঝা যাঁর । একই বস্ত আ.ছন, ইহা একবার 

অনুভব না হঈলে, সর্ব ভিন্ন ভিন্ন বস্তু বাঁ পদার্থ, রূপগুণ, শক্তি 

রূপে, যে, একই বস্ত ব! ব্যক্তি গ্রক!শ রহিয়াছেন, ইহ! বুঝ! 

যায় না। এ কারণ, প্রথমতঃ,সর্ব প্রবার ছিন্নতাকে ত্যাগ করিয়া, 
একে, উপস্থিত হইবার প্রয়োজনে, সর্ব গ্রকার প্রকাশকে আপনাতে 

বব্রন্গে লয় কর! আবশ্তক 7; এবং পরে, এই এক হইতে, বহু 

ভিন্ন ভিন ভাবে, প্রকাশ হইলে, তবে একফেরই যে বহু রূপ, গুণ, 
শক্তি, তাহা গ্রতাক্ষ হয়) এইজন্ শানে একবার সমস্তকে 

মিথা।, 'মাবার সমন্তকে সতা, একবার সকলের কর্তৃত্বের লোপ, 

আবার ভিন্ন ভিগ্ন রূপের ভিন্ন ভিন্ন কর্তৃত্ব ভাব, প্রকাশ আছে। 

ইছ।র যণার্থ ভাব, বস্ত 'ও বাঁক্তি একমাত্র পরমাত্ু(ই আছেন। 

তিনিই জগতরূপে, অনন্ত ব্যক্তি, পদার্থ, রগ, গুণ, শকি, ক্রিয়। 

রূপে বর্তমান। ভিরতার দিক্ হইতে গ্রকাঁশ হইলে, ভিন্নতারই 

বৃদ্ধি হয়, এজন্য ভিন্নতার দিকে লক্ষাত্যাগের গ্ুয়োজন ব| ওুঁদসীনা 
ভব রক্ষার নিমির্ত ইহ1'ব্রক্ধ নহে, ইহা! ব্রচ্ম নহে, ঝলিঝার 
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'আবগ্ঠক, এবং এক দিক হইতে, প্রকাশের দিকে গতি হইলে, 
সর্ব্ঘ ভিন্ন ঠাই একেরই অন্তর্নত *হইয়! পড়ে বলিয়া, বস্ত বা! ব্রহ্ম 

ভাবের দিক হতে প্রকার্পের প্রতি দৃষ্টি রাখিার ভন্ত) ব্রদ্ধই সর্ব, ' 

দ্বিতীয়নর্জিত বলিবার উদ্দেন্ত । এই ভাবে, বহু হইতে এক, 
ও এক হইতে বহু অনুভবে মানলে, তবেই বন্ধন ঘততদভাবের ' 

'অংস্বাদ লাভ ঘটে। এই আশ্বা«ই ব্রহ্ম 'নশ বা" পরমানন্দ, স্বর্গ বা 

মুক্তি? ইহাই, এ জগতের চর্ম উপাদেয় লভ্য। মনুষ্যজীব সর্বশ্রেষ্ঠ 

জীণ,একরণ ঘে মনুষ্য এই লভ)কে প্রত্যাখ্যান করেন, টাহার পক্ষে, 

মন্্ষঃজীবনের বর্গ প্রাপ্তি রূপ উতকৃষ্ঠ প্রাপ্তির অভাব থার্কয়। যায়। 

এইজস্তই ইহাতে, মন্ুষ/ সীবনের চর্িতার্থত। হয় বলিয়া জ্ঞানিগণের 

উল্লেখ । পণমাজ্মাহই*এক মাত্র আছেন। তাহাকে ক্ষুদ্র ব। তু 

বলিপেও তাহার নীচত্খ ঘট না। এবং বৃহ বা বৃহৎ বলিলেও, 

*ঠাহার [ছু মাত্র মন্যাদা বৃ'্ধ পায়না। এই গহ। তাহাগ কোন 

ভাব বা অবস্থার প্রতি পক্ষ ক।রঝ তাহাকে পুর্ণ লইতে ভিন ক্ষুপ্র 

বলিয়; অথবা পড় বণিরা ধরণ! ব1 ব্যণহার করিণে, তাহার রুষ্ট 

হছবার সম্ভাবনা, না থকফিলেও, দারণ| কাগীর পক্ষে নজ ধারণার 

অন্ুন্ধপ ব. ব্যবহাপ লাভ হম । এই জন্ত পরমান্ম। যে, প্রকাশ ও 

পর্থার্থরূপে, অনু 5হবে আ।মতেছেন, ইহাতে যিনি যেরূপ ভাবন! 

রাখেন, তিনি পেইন্দপই ফল ন। ব্যংহার পাত করেন। অখাৎ 

বাধাপ ইহাকে ভিন্ন ভিন্ন দেবতা * কমনা কেন, তাহাধেন নিকট 

ক্ষুদ্র দেবতা এবং হারা একমাত্র পুপিঃব্রঞ্ধ ভাবে দেখিতে চাহেন, 

তাহাদের নিকট পুর্ণরূপেই প্রকাশ হইয়া, অভেদে সাধককে যত্তৎ" 

ভাবে স্থিত করেন। ব্যক্তি ও ক্ষুদ্র .হতের ভেদ,সাধকের অস্তঃকর 

ণের কল্লিতভাবমাত্র নচেৎ অদ্বিতীয় পুর্ণে, ভিন্নতা বাক্ুত্রত্া নাই। 



ইহ জ্যোতিঃপখ। 

সতা এক। , ইনি জাতি-বর্ণ-নির্বিশেষে সত্য। ইনি কখন 
কোন বালে ব! অবস্থায় মিথ্য! বা নাস্তি হন না। এই সত্যকে 
সতা বলিলেও সত, মিথ্যা ঝলিপেও সত্য, সত্য মিথার 
অভীত বলিলে বা না বলিলে9 লত্য। এই মত্যই : ছিলেন, 

আসছেন ও থাকিবেন। ইহার কোন কালে, ক্ষয়-বৃদ্ধি নাইট । 

ইনি আনন্দময় সং টিৎ অর্থাৎ জাগ্রত বা জীবন্ত শ্বরপ। ইনি, 
প্রত্যেক জীবমাজ্রেরই, মাতা! পিতা গুরু আত্মা, পরমাত্ম' হন । 

জগৎ বলিয়া যাহ! কিছু গ্রতীপ্মান হয়, তাহ। এই বাক্তি । জগৎ 
ইহাতে আব্ছ, কিন্ত জগতে ইনি থাকেন নাঁ। অর্থাৎ ইহাকে 

জানিলে, ইনার লীলারূপ জগৎকে পরমাশ্থারঈ রুপ বলিয। বুঝ! 

সায়, কিন্ত জগতরূপ ভিন্ন (ভিন্ন নাম রূপ, গুণ, শক্তির প্রতি লক্ষ 

ক'রলে,পয়মাজ্মার প্রতি লক্ষা হয়না সর্বপ্রকার প্রকাশই ইহার, 

কিন্তু কোন এক 'প্রকাঁশ,ইহাকে অধিকার অর্থাৎ সীমাধুক্ত করিতে” 

পারে না। ইনি সকলই, কিন্তু কেহ ইন্ন নহেন, অর্থাৎ ইহাকে 

দেখিলে বা বুঝিতে পারিলে, সর্ব তিন্ন তিন রূপে, ইহার 

উপস্থিতি বলিয়! বুঝ! যা'য়,কিস্তু ভিন্ন ভির উপস্থিতিতে, কোন এক 

ভিন্নের জ্ঞানলাভে, পরমাত্ম, অদৃশ্ঠ থাকেন। এই সত্য পরব্রহ্গই 
এফমারর আছেন, আর কিছুই নাই। যা। ভিন্ন ভিন্ন বলির! নান- 

রূপ গুণ শক্তি, নাম পদার্থাদি কোধ হইতেছে, উহ! তীহারই 

মায়ায় প্রকাশ অর্থাৎ যে ভাবে, তিনি গ্রকাশ থাকিলে, ভাহাঁকে 

তিনি বলিয়! চেন! ন! যায়, সেই তাবে প্রকাশ আছেন বলিয়া 
বল! হয়। এই মায়া, শব্ধ ও ভাবের দ্বার! ইন্থাই বলা হুইল, 

থে, বনি পরমাআ্বাকে দর্শন করেন, যাহ! স্বভাবতঃ দেখ! শুন] বায়, 

আহার জতিরিক্ত ভাবপমদ্থিত.পরমাত্ম! রঠিয়াছেন. বলিয়াই তিলি 
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দেখিবেন। নচেৎ যাহ মকলেই বোধ করিতেছেন, উহা! মায়াময় 

জগৎ। তাহাতে ক্রদ্ষভাব সম্পূর্ণ গ্রকাশ। ব্যক্ত ও বস্তভাবই 
শ্বাতাবিক জগদ্ত!বের অন্ঠিরিষ্চ ভাব। যতক্ষণ পর্যাস্ত এই 

ব্যক্তি অর্থাঃ চেতনার ব্যক্তভাব ও বন্ত অর্থাৎ জীবন্ত সত্তা,মনুষোর 

অনুভূতিতে না আইসে, ততক্ষণ পর্যযজ্ক, সে বাতির (নিকট, 

জগৎ অর্থাৎ পরিবর্তনশীল জড় পদার্থ ও তাহারই রীপ, গুণ, শক্তি, 

বলিয়াই বোধ হুইবে। ব্রহ্ধগ্রকাশে সর্ধত।বেরই অবস।ন হুইয়!, 

যত্তদভাবে অবস্থিতি হয়। এইজন্ঠই শাস্স্ে। জগৎকে মিথ্য। 

ও ব্রহ্মকে সত্য বলিয়া বর্ণনা করা আছে। ইনার মুন্ত উদ্দেশ্য, 
ভিন্নতার পরিবার ও একেই পর্যযবণান করিবার উপদেশ। 

ভিন্ন তাই, হুঃখ উৎপন্ন ক্লরে, পক্ষান্তরে অভিন্নভাই সুখ-শান্তি ॥ এই 

সুখ-শাস্তির জন্য, যেমন জ্ঞানে। জাগতিক ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সংহরণ 

'্সাবহ্ক, সেই প্রকারু ব্যবহারকার্ষে/ও, কাল্পনিক ভিন্নতা ব্যবহার 

পরিত্যাগ করা প্রয়োজন | নচেৎ জ্ঞান বা শাস্তি অগ্রকাশ 

থাকে । যের্প, স্কুলে বাহাঞ্জী যে ইন্দ্রিয় কার্ধা করে না, উহ! হুশ্সে 

আছে বল! আর ন। বলা, উভয়ই সমান, সেইরূপ কার্ষে 

কারনিক ভিন্নতা, পরিত্যক্ত না! হইলে, জ্ঞানে কল্পনার নিষেধ 

হইয়াছে, মনে করাও ব্যর্থ। অত্তএৰ স্বভাবের ভেন্ভাব 

মন বুদ্ধি-জ্ঞান হইতে উঠাইবাখ সঙ্গে সঙ্গে, কাল্পনিক, ভেদগাব, 
উঠাইবার চেষ্ট! 'আবশুক নচেৎ স্্ত[বের ভেদ, মন হই, বহিষ্কৃত 

হওয়! অসম্ভব । করণ জীবের কল্পনা, যাহীর উপর, জীবেরই 
আধিপত্য রহিয়াছে, উহা ধর, জী তাগ করিতে অক্ষম হয়, 

তাহ! হইলে, ব্রন্মের কল্পিত যে জগত্রূপ ভিন্ন ভিন্ন ভাব, চাহ! জীব 
অ।পন মন হুইতে কি প্রকারে ত্যাগ .করিৰে ? জীবের যে ভিক্স 
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অহঙ্কার, উহাও জাগতিক কল্পিত অবস্থার অন্তর্গত। এই আপন 
ভিন্নতার কল্পন৷ উঠিবার পূর্বেই; কল্পিতের কর্ন! ত্য।গ আবশ্ু ক; 
নতুবা সত্যের দিকে অগ্রপর 1হওসঈ" অসন্তভব। কারণ, সতা' 

অকল্পত সংখাদর হত যাহা, তাহাই । 

নির্দেশপহিত, নিত্য, অপরিবর্তনীয়, পরব্রঙ্ষ, আপন মায়া- 

শংক্তর প্রভাবে, ন্বনস্ত-নামরূপাত্মক জগংরূপে প্রচাশ। পরভাব! 

না থাকিলে, আপন বলিয়া কোন ভাবই থাকে না" এই 

আপন ভাব রক্ষার জন্ঠ, ব্রদ্মে, যে শক্তি, আপন ও পর, ছুই 

ভাব প্রকাশ থাকে, তাহারই নাম মায়া। মায়া, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 

কিছুই নহেন, ব্রন্দেরই রূপ বা! আত্মপরভাবরক্ষকিণী প্রকাশ ব1 

শক্তি । এই মায়াশক্তিই, বহু ও এক ভাব রক্ষা! করিয়া, জগৎ ও 

ব্রহ্মভাবের জ্ঞাপন কারিণী | এই মহাশক্তি প্রকাশে, স্থ্যনারায়ণ- 

রূপ৷ ব্রহ্মবা নী গাঙ্গত্রী। ইহার আশ্রললাভ করিলে, সর্ববপ্র কান, 
ভেদক্ঞ।নরূপ,অজ্ঞনতা। দূর হয়। এই জন্যই, এই প্রকাশে, চৈতন্ত- 
স্বরূপ পরব্রন্দের ধ্যানধারণ! বিধি।«এ খিধি, সকলের পক্ষেই 

সমান। যেমন, ব্রহ্মচৈতন্তঃ বাক্তিমাত্রেরই ধ্যান ধারণ। বা উপ. 

সনার জন্ত প্রয়োজন, সেইরূপ, তাহারই মূলপ্রকৃতি ভাব বা চৈতন্ত 

প্রকাশকে আশ্রয় করিয়া, সর্ব প্রকার ভিন্ন ভিন্ন প্রক্কৃতি ৰা প্রকাশকে 

বর্জন আবশ্তক। এইরূপে, একবান সর্ব প্রকাশকে, বর্জন করিয়! 

এক অথ প্রকাশে, উপস্থিত ' হইতে .পারিলে, তবেই একেরই 
সর্ব ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশ বলিয়া, অনুভূতি ঘটে । তখন ব্রহ্ম বাতীত 

জগৎ বলিয়া, আর কিছুই থাকে না। সমস্তই বর্মন ভাবিতে 

থাকেন । এই অবস্থা! লাগের জন্তই, মুমুক্ষুর ব্রন্মোপাসনার প্রয়োজন 

এবং ইহ! একমাত্র বরন্ধরুপা-সাপেক্ষ । ইহা ভিন্ন,ন্ত কোন উপায়ই, 
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উপায় নামের ধেগ্য নছে। বিচার পূর্বক, সতো নিষ্ঠ। রাখা প্রয়ো- 

জন। বিন। বিচারে, কাহার কথা, গ্রহণ কর! উাঁচত নহে। যেমন 

একজন জটাজুট যুক্ত ঝা কো্ীনধারি, কোন .বিষয় বলিতেছে' 

বলিয়াই হা গ্রাহ্নীয্ বা পরিতাপের কারণ নহে,সেট্্রূপ একজন' 
্্্যযশালী বিদ্বান ব| রাঁজাধিরাজ হইলেও তিনি ব্রহ্গজ্ঞানের 
'পারদর্শী,ইহ। মনে করাও অনুচিত | সৎ ব্যবহার:বা ক্রিয়ার সহিত, 

শীবের যথার্থ হিত লাভের উপযুক্ত করিয়াই, বিচার প্রয়োজন ও 

সর্বপ্রকার ভাব, বিচার করিবার পূর্বে, নিজেকে বিচারপতির উপ- 

যুক্ত কর! আবস্তক ॥ নচেৎ বিচার করিতে গিয়া, আঁবচার করাই 

হয়। উপনিষর্দের একটা আখ্যাক্মিকার়, যাহাতে ইঙ্গিতে, ভক্ত 
সাধকগণের, সাধন শু ভক্তি, উভয়ই রক্ষিত হইয়, ব্রহ্মলাভে 

সামর্থ অঙ্কে, গেইরূপ উপদেশ দেওয়! আছে। ইহার সত্য ভাব 

অবগত হইলে, মন্থম্যের মঙ্গল হইবে,এই আশায় সে বিষয়টী এখানে 
সন্নিবেশিত হইল । 

কোন সময়ে দেবতা এবং অন্থরদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত, 

হয়। এই বিবাদ ক্রমে গুরুতর হইয়া, উভয় দলের মধ্যে, যুদ্ধ 

ঘটে। যুদ্ধে অন্ুরদল পরা'জত হইলে, দেবগণের মনে অহক্কার 

জন্মে এবং অহঙ্ক.র প্রযুক্ত তাহার আপনাদিগকে পরমা 

ৰ| ব্রহ্ধ হইতে, পৃথক্ শক্তিমান পুরুষ বলিয়া মনে করিলেন। এইরূপ 

ধারণ/বশতঃ দেবএণের "অহঙ্কার বৃদ্ধি হইয়া, আন্গরিক গ্রবুত্তি 
উত্তেজিত হওয়ার'সম্তাবনা বলিয়া পরমাত্বু। দয়াবশতঃ অহঙ্কার 

নিবারণার্থে, ইহাদিগের নিকট প্রকাশন্ধপে আবিভূতি হইলেন। 
এইরূপ প্রকাশ,.দবতার! পুর্বে কখন দেখেন নই বলিয়া, তাহারা 
মনে করিলেন, মামাদের অপেক্ষ! : শ্রেঠ,'এ বাক্তি কে, উপস্থিত 
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হইলেন। ইহার তত্ব অবগত হবার জন্ঠ অর্থাৎ এই ব্যক্তিকে, 

জানবার জন্ত দেবতা দ্বিগের ইচ্ছ। ওয়া, তাহার।, গ্রথমে অগ্নি" 

দেবকে, এই ব্যন্তর সম্বন্ধে বুঝিখার জন্ত পাঠাইলেন। অগ্নি, 

শ্েষ্টের নিকট+ত্াঁ হইবামাত্র, তিনি অগ্নিকে প্রশ্ন করিলেন, তুমি 

কে ? অগ্নি উত্তর দিলেন যে, আমি অগ্নি নামে প্রসিদ্ধ। মহান্ 

কহিগেন হে অগ্নি, তোমার এমন কি গুণ আছে, ষে জন্য তুমি* 

জগতে খ্যাতনামা? অগ্নে উত্তর করিলেন, আমি ব্রহ্ষাণ্তকে ভম্ম 

করিয়৷ ফেলিতে পারি। শ্রেষ্ঠ বলিলেন, দেখ, এই আমি একটা তৃণ 

তোমার নিঈট রাখিলাম, তুমি ইহাকে ভন্ম কর। অগ্নি বহু 

চেষ্টায়, তৃণকে ভণ্ম করিতে ন! পারিয় দেবতাদিগের নি কট প্রত্যা- 

বর্তন করিয়! বলিলেন, ধহার তত্ব লইতে 'গিয়াছিলাম, তাহার 

কোন তত্বই পাইলাম না। তখন বাধুদেব, অন; ত্দবগণ বর্তৃক 

অন্ুরুদ্ধ হইয়! ক্্োতি্ময় শ্রেষ্ঠ বাঞ্ডিকে জানিবার জন্য, গৰন 

করিপেন। বাষুদেব শ্রেষ্ঠর নিকটবর্তী হইবামাত্র শ্রেষ্ঠ, পূর্বের 
ন্যায় জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কে? ৰ.যুদদেব নিজেকে গ্রহণকর্তা 

বলিয়৷ পরিচয় দিলে শ্রেষ্ঠ তাহাকে একটা তৃণ গ্রহণ করিতে 

বলিলেন । কিন্তু বাযুদেব বহু চেষ্টায় গ্রহণ করিতে ন। পারিয়। 

দেব ঠাদিগের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়। বলিলেন, তিনি শ্রেষ্কে 

চিনিতে পারিলেন না। তখন অন্ঠান্ত দেবতাদিগের প্রার্থনায় 

জ্যোতি মুক্তি! সত্য অনুসপ্ধানের ন্ট, দেবরাজ প্বয়ং গমন 

করিলেন । কিন্তু তিনি উপসস্থত হইবার পৃর্দেই, এ জ্যোতির্ময় 

মু্ধি অস্তহিত হইলেন। দেবরাজ ফিরয়! না আসিয়৷ তথায় 
রহিলেন এবং কিছু পরে, তাহার পরচি ত মহাশক্ভিকে প্রান্ত হইয়া 

অবগত হইলেন যে, ধাহাকে দেবতারা জানতে পারেন নাই, 
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তিনি স্বয়ং বদ্ধ। দেবরাজ এই ব্রক্ষজ্ঞান লা করিয়া! অগ্থি ও 
বায়ুর নিকট প্রকাঁশ করেন, এই জন্ত টন্ত্র, অগ্নি ও বাস 

অন্যান্য দেবতাগণ হইতে+শ্রেষ্ঠ বলিয়! পরচিত হইলেন। 

এই ঃআখ্যায়িকার প্রথম অর্থ, দেবতা বলিয়া বরহ্ধু হইতে ভিন্ন 
কোন সত্তা বা শক্তি নাই। ব্রহ্মই সর্ব দেবতাদিগ্রের শক্তি ওঁ 

রূপ। এখানে এই একটা বুঝিবার প্রয়োজন 'যে, শক্তি ও রূপ 

ভিন্ন পৃথক্ অহঙ্করের প্রকাশ সম্ভব কি না। এবং যে দেবত! ব! 

যে গ্রকাশ, যে গুণবিশিষ্ট বলিয়া. জীবের নিকট প্রত্যক্ষ, এ রূপ- 

গুণ শক্তির অভাবে, কোন পদার্থ ব ভিন ব্যক্তিত্বের "প্রকাশ কি 

করিয়। বোধ হইবে । যদি পদার্থের ধারণ! ত্যাগ করিয়া, ব্যক্তির 
ধারণা কর! যায়, তচ্হ! হইলে, এই পর্যন্ত ধারণা হইতে পারে যে, 
একটা ব্যষ্টি, অভিমানভাব, খাহাতে তন্ম করিবার আভমান 

প্রকাশ থাকে, অন্ত অহঙ্কার নাই, তাহারই নাম অগ্নিদেব। 

সেই অগ্রিদেবের ভম্ম করিবার শক্তি নাই, তঁ(হাতে, যে শক্তি 

দেখ! যায়, তাহ! ব্রন্মেরণ। » এখানে ইহা বিচার করা প্রয়োজন যে, 

অগ্নির সত্তা ও অহঙ্কার কি অগ্নির নিজন্ন? যদি তাহ! নিজস্ব ন। 

হয়, পরব্রন্দের হয়, তাহ! হইলে অগ্ধি প্রভৃতি যে সকল ভিন্ন ভিন্ন 

ভাব ও রূপ গুণ শক্তি, তাহ অগ্রি প্রভৃতি দেবতাদিগের কেমন 

করিয়! হইবে? বাস্তবিক পক্ষে অগ্নিতে দাঁতিকা শক্তি নাই, ইহ! 

বুঝইবার জন্ত, এ আধ্যাম়িক। নহহ | ইহার যথার্থ ভাব এই যে, 

যদি কেহ অগ্নি ও অগ্নির শক্তিকে হরন্গ হইতে পৃথক ধারণ! 

করেন, সে ধারণ! সত্য নছে। সর্ধ ভিন্ন ভিন্ন ভাবের সত 

ও শক্তি পরব্রদ্মেরই । পরব্র্দুই একমাত্র আছেন' স্াহারই 

অনন্ত শক্তি, বা তিনি সর্বশক্তিমান, এই জন্থই তাহাতে কি 



২২৮ জ্যোতিঃগথ। 
রর 

ভিন্ন ভিন্ন ভাব কি অভিন্নভাব, কি রূপ, গুণ, শক্তি, নাম, আর 
কি রূপ গুণ শক্তির অভাব ভাব, যাহ! বল! নায়, এবং তাহা, আর. 
যাহ! বল! যায় ন1,- তাহা, বগিলে ব। নির্দেশ করিণেও যিনি 

বাকোর নির্দেশের মধ্য আদেন না, এবং সর্ব বাকা ও নির্দেষ্ত, 

ধাথার অতিরিক্ত পদার্থে, গুণে বা রূপে সংস্থাপিত হুয় না, তিনিই 

রদ, এই ভাব বুঝাইবার জন্যই, এইরূপ আখ্যায়ক1-_যাহাতে, 
তক্ত সাধক,কোন প্রকারে অহঙ্কার ন। রাখেন এবং কোন গ্রকারে 

সীম! দ্বারা, ব্রহ্মকে গণ্ীবন্ধ না করেন। ব্রক্ষকে গণীতে আবদ্ধ 

করিলেই, সেই জীব, আপনাকেই খন্ধনযুক্ত করিবেন। যাহাতে 

স্ব প্রকার, বন্ধন মুক্ত হওয়া যায়, সেই জন্তই এই আখ/|ফ্িক|। 

দ্বিতীয়ত, অগ্নি প্রথম গমন করেন, তাহার পর বাধু এবং সর্ব 
শেষে ইন্দ্র, গমন করিলেন। ইহার ভাবার্ঘ, ইদ্-ও জাগতিক 

পদ্দার্থ মাত্রেই অগ্রিদ্ঈপ, তাপই এক ভাব হইতে অন্ত ভাবে 

প্রকাশ খন, একারণ কোন প্রকার পরিবর্তণের প্রয়োজন হইপে, 

'তাপেরই প্রয়োন্দন, প্রথম আব্শ্তক। তাহার পর গতি ন! থাকিলে, 

গ্রহণকার্ধ) হয় না, এই জন্ত, কোন প্রকার, ধারণ বা এক 
ভাব হইতে অপর ভাবে প্রকাশ হইতে হইলে, গতির প্রয়োজন । 

তাহার পর চেতন! ভাবের প্রকাশ না৷ থাকিলে, কোন অহঙ্কারই 

থাকে না, এইজন্ত চেতন! অহঙ্কাররূপ ইন্ছ্রিয়ের রাজার আবশ্তক ; 
এবং ইন্দ্রিয়ের রাজ। যেমন বুদ্ধি, সে আপন! হুইতে ধারণ! 

নিতে পারে ন।। ব্রহ্ম হইতে চিৎশক্তি, প্রকাশ হুইয়।, ভাবরূপে 

উপদেশ দ্রিলেবা জ্ঞাত করিলে, তবে, সত্যের অনুসন্ধান লাভ 

হয়। এই ভাব বুঝাইবার জন্ঠ, অগ্নি ও বাযুর প্রত্যাগমন ও 

ইন্দ্রের অবস্থান কর বল! হইয়াছে । অর্থাং অগ্নিকূপ ইঞ্জিন এবং 



গরিশিষ্ 

প্রাণরূপ গতি ঝা আকাজ্কা, ইন্াদের অনবরত প্রকাশ অগ্রকাশ, 

হয়| ইহার স্থিরতা মনেই ঘটে ইন্দ্রিয় বা. ভোগ ভাব এবং 
'।ক।জ্ষা নিবৃত্তি হইলে পর.দুদ্ধিরি প্রকাশ, কার্ধা করিতে আরস 
করে। কিন্তু বুদ্ধি; আপনার স্থিরতা ঘটান ব্যন্তীত্, অপর কোন 
ভাবে প্রকাশ হইতে পারে ন।) পরমাত্ব। দয়! করিয়া) প্র স্থির 

বুদ্ধিতে, কোন ভাবের উদয় করিপে, তবেই বুদ্ধি বুঝিয়াছি এই 

ভাব শাভ করে। নচেৎ ব্রন্গপ্রসাদ ব্যতীত কোন জ্ঞানই, 

নিঃসন্দেহ হয় না । এই ভাব বুঝিয়, যাহাতে ভক্ত সাধক, জগতের 

-মাত৷ পিত। গুরু আত্মা পরমাক্মার রুপাৰ উপ্ণর নির্ভর রাখিয়া 

তাহার সাধনজ্ঞানাদি, তাহারই প্রদত্ত শক্তি, ইহা বুঝিয়1 তাহারই 

শক্তির সদ্ববহার করিতেছেন, এই ভাবে তাহার শক্তি ব ক্রিয়ার 

উপন্ নির্ভর করিয়া, যাহাতে তাহাকে জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই 

সন্ধ, এই আথ্যায়কা, ইহ! বুঝিলে, ভক্তগণের ও জগতের মঙ্গল ও 
হিত মনে করি। সাধন! বা ভগবগ্রিষ্ঠ। ব্যতীত, বেদ উপনিষদ ব 

ধর্ম শাস্ত্রের যথার্থ ভাব বুশ! যায় না । কা৭ণ,যাহ! জাগতিক ভাবে 

সত্য, তাহ! ব্রহ্গমভাবে মিথ্য। ; এবং যাহা ব্রহ্ম ভাবে সত্য, তাহা 

জাগতিক ব্যাপারের বিপরীত । এমত অবস্থার, ব্রহ্ম প্রসাদকে 

উপেক্ষ। করিয়!, যিনি ধর্্নশান্ত্র ঝা ব্রহ্মবিষয় অবগত হইতে চেষ্টা 
পান, তাহার পক্ষে নিরাশ ভূওয়! ও ভ্রমে পরিবার আশঙ্কাই 

পূ্ণমাত্রায় বর্তমান আছে। এইক্জন্স, যাহাতে, দয়াময় পরমাস্মা 
দয়! করিয়া, সর্কা মনুয্যের অন্তরে, সতপ্রবৃত্তি ও, নিরহঙ্কার ভাব 

দিয়, তাছার সম্বন্ধে যাহা সত্য, তাহ! বুঝাইয়া, জগৎকে কল্যাণমর 

করেনঃ সেই উদ্দেশ্রে তাহারই নিকট শাস্তিঃ প্রার্থনা করিয়া, 

দ্বিতীয় গণ সমাগত করিলাম । 

ও শস্তিঃ ও শাস্তি: গু শাস্তিঃ | 
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